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1. Slovo předsedy
Milí přátelé,
jak správně tušíte, název Samari pochází z biblického
příběhu o milosrdném Samaritánovi. Ten, aniž by musel,
poskytnul pomoc zraněnému, nemohoucímu člověku.
Zasel tak semínko, z něhož později vyklíčila většina hnutí
s rozvojovým a s humanitárním obsahem.
Semínko naší organizace vzešlo koncem roku 2007. Celý
další rok se snažilo najít své místo na slunci. Z nenápadného stébla se vyvinula rostlinka, jejíž název pomalu vnikal
do obecnějšího povědomí. Díky vláze, hřejivým paprskům
a nezištné péči. Zatímco teplo a déšť jsou nezaslouženými
dary nebe, za zbytek vděčíme dobrým snahám ušlechtilých lidí. Někteří darovali finance, jiní schopnosti, další svůj
volný čas. Nezištným dobrovolníkům, štědrým sponzorům, ochotným spolupracovníkům, zvídavým novinářům
a v neposlední řadě také vstřícným zástupcům státní správy co nejsrdečněji děkujeme.
Milí přátelé, je naším přáním, aby Samari, o.s., které vloni
zapustilo kořeny, se stalo trvalkou. Aby nerostlo jen samo
pro sebe, ale aby kvetlo pro radost sklíčeným a přinášelo
užitek strádajícím. Věříme, že je to možné. Pokud vysvitne
slunce, spadne vláha a vy mu zachováte svoji přízeň. Přejeme si, aby pomoc bližním byla i nadále smyslem vašeho
bytí, vašim potěšením.
František Tomanec,
předseda Samari, o.s.
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2. Poslání Samari, o.s.
Samari, o.s. je zlínská dobročinná organizace, která v rámci svého programu pomáhá v tuzemsku i v zahraničí. Jejím
hlavním cílem je podpora vzdělávání v nejchudších oblastech světa, rozvoj dobrovolnictví a pomoc lidem v krajní
nouzi. Nevyhýbá se ani šíření osvěty v nejrůznějších oblastech života, včetně šíření propagace zdravého životního
stylu.
3. Vznik a vývoj Samari, o.s.
Samari, o.s. bylo založeno 5. 10. 2007. Vytvořili jej dlouholetí, zkušení organizátoři domácí i zahraniční humanitární
pomoci. Vzdělávací a zdravotnický projekt na pomoc
chudým bengálským dětem s názvem Paprsky naděje (tzv.
„adopce na dálku“) vznikl jako první. Založením Dobrovolnického centra Samari členové této organizace vyjádřili
odhodlání vynakládat své síly a zkušenosti nejen na pomoc
v zahraničí, ale také ve zlínském regionu.
Kromě těchto dvou stěžejních projektů měli dárci a spolupracovníci možnost zapojit se do dalších projektů Samari,
např. do akcí netradiční PPP (Pospolitosti Potrhlých Poutníků), do aktivit Zrnek moudrosti nebo přispívat do Samari
sýpky.
4. Ohlédnutí za činností Samari, o.s. od založení do
konce roku 2008
Píše se 5. říjen roku 2007. Právě tohoto dne Ministerstvo
vnitra České republiky povoluje činnost zlínskému občanskému sdružení s názvem Samari. O měsíc později

je do hotelu Moskva svolána tisková konference, na níž
se přítomní novináři seznamují s jeho posláním. Půjde
o dobročinné aktivity se zaměřením na zprostředkování
tzv. „adopce na dálku“ a na rozvoj dobrovolnictví. Magistrát města Zlína propůjčuje nové organizaci prostory
ve své budově na Burešově.
V předvánočním období už Samari rozesílá pozvánky
na svoji první akci. 17. prosince 2007 je v prostorách Expozice zlínského mrakodrapu uspořádána veřejná dražba
kreseb bangladéšských dětí. Během večera se v příjemné,
uvolněné atmosféře podaří prodat všechny obrázky. Výtěžek ve výši čtrnáct a půl tisíce korun je určen na opravu
bengálských vesnických škol, které cyklón Sidr smetl
ze země.
Koordinátorem rekonstrukční pomoci se stává český
misionář, doktor Milan Moskala. Žije i se svou rodinou
od roku 1998 v Bangladéši a místní prostředí dokonale
zná. K výtěžku z dražby přidává pražská křesťanská organizace Maranatha, o.s. dalších šestnáct tisíc korun. Peníze
jsou neprodleně odeslány na místo určení a tak se během
několika měsíců mohou děti znovu učit v jednoduchých,
čerstvě opravených budovách.
Během krátké doby činnosti Samari, o.s. se podařilo získat
první dárce finančních prostředků, byla zahájena první veřejná sbírka (pro pomoc potřebným lidem v Bangladéši, na
Ukrajině a v Rumunsku), byla získána první provozní dotace (Zlínský kraj) a první materiální dary (dva počítače).
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Stručná zpráva o činnosti od založení Samari, o.s.
do konce roku 2008
· První samostatná tisková konference – listopad 2007
· Předvánoční akce s „dražbou“ dětského obrázku (záštitu
převzal hejtman Zlínského kraje)
· Zahájení projektu „adopcí na dálku“ s názvem Paprsky
naděje pro Bangladéš – prosinec 2007
· Založení Dobrovolnického centra Samari – leden 2008
· Monitorovací mise na Ukrajinu – únor 2008
· Navázání spolupráce s VOŠE při UTB při zajišťování praxe
studentů – únor 2008
· Účast na studentském projektu Život není zebra
– 16. - 28. 2. 2008
· Rekonstrukce tří škol, které v Bangladéši poškodil cyklón
Sidr – duben 2008
· Vytvoření brigádnické čety pro nenadálé situace – květen
2008
· Výstava fotografií Ukrajina očima dobrovolníků v prostorách expozice Baťova mrakodrapu – 12. - 23. 5. 2008
· Recesní pochod Baťův dřevák - 25. 5. 2008
· Týdenní cyklistická Rally Zlín – Samařov aneb Samari šlape pro Bangladéš – 6. - 11. 7. 2008
· Organizace letní brigády mládeže na Ukrajině
27. 7. - 10. 8. 2008 ve spolupráci s Maranatha, o.s. a s Pomocí bez hranic, o.s.
· Pochod Zlaté listí – 19. 10. 2008
· Tajemství svědomí – 21. 10. 08 – beseda pro studenty
UTB s Mgr. Dušanem Kučerou, MBA
· Tisková konference První rok Samari – 26. 11. 2008
· Koncert pro dobrovolníky – 26. 11. 2008
· Charitativní akce Vánoční koledování – 18. 12. 2008

5. Organizační struktura Samari, o.s.
Valná hromada Samari, o.s. (k 31.12. 2008)
Jméno

Funkce

František Tomanec
Ing. Petra Nováková
Ing. Hana Strouhalová
Mgr. Alena Rusová
Mgr. Petr Andrýsek
Mgr. Milan Javora

předseda sdružení
místopředsedkyně
ekonomka
jednatelka
webmaster
ideové a vizuální koncepce

Rada Samari, o.s. (k 31.12.2008)
Jméno
František Tomanec
Ing. Petra Nováková
Ing. Hana Strouhalová
Mgr. Alena Rusová
Petra Fialová
Ing. Hana Šedová Ph.D.
Vít Slováček
David Grác

Funkce
předseda sdružení
místopředsedkyně sdružení
ekonomka
jednatelka
koordinátorka dobrovolníků
člen rady
člen rady
člen rady

Kontrolní komise Samari, o.s. (k 31.12.2008)
Jméno
Ing. Eva Ludvíčková
Ing. Viktor Kartousek

Funkce
předsedkyně
člen
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6. Projekty Samari, o.s.
Samari, o.s. realizuje celkem pět projektů:
· Paprsky naděje
· Dobrovolnické centrum Samari
· Zrnka moudrosti
· Samari sýpka
· Pospolitost Potrhlých Poutníků
PROJEKT PAPRSKY NADĚJE (RAYS OF HOPE)
Rozvojový projekt Paprsky naděje se zaměřuje na podporu vzdělání dětí z Bangladéše - jedné z nejchudších zemí
světa.
Největším problémem chudých Bengálců, kteří tvoří přeKategorie

vážnou většinu obyvatelstva, je negramotnost, nemoci a
časté přírodní katastrofy obrovských rozměrů. Realizace
projektu Paprsky naděje přispívá k řešení alespoň jednoho
z nich – umožňuje skupině dětí přístup ke vzdělání.
Sponzoři z České a Slovenské republiky se do pomoci zapojují dvojím způsobem:
1. Sponzorováním vzdělání jednotlivých bengálských dětí
Charakteristika: sponzor obdrží osobní kartu s fotografií
dítěte a přispívá na jeho vzdělání, základní zdravotnickou
péči, stravu, ubytování a ošacení (školní uniforma). To vše
za částku od 460 do 800 Kč měsíčně. Sponzorované děti jsou rozděleny podle stupně vzdělání a množství poskytované péče do tří kategorií:

Kč/měs.

Množství poskytované péče

Počet sponzorovaných dětí k 31. 12. 2008

Denní školák

460

školné, školní pomůcky, uniforma, jídlo
jedenkrát denně

235

Internátní školák

640

školné, školní pomůcky, uniforma,
ubytování a jídlo třikrát denně

29

Sirotek

800

kompletní zaopatření dítěte

2

CELKEM

266
Partnerem Samari, o.s. při realizaci projektu Paprsky naděje je bengálská organizace BCSS (Bangladesh Children’s
Sponsorship and Services).
V roce 2008 bylo do Bangladéše odesláno od českých
a slovenských sponzorů na podporu vzdělávání jednotlivých dětí z 33 bengálských škol celkem 1 130 812, 47 Kč
(66 031 USD).
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2. Sponzorováním celých bengálských škol
Charakteristika: sponzor má možnost vybrat si z jedné
z pěti bengálských škol ležících v nejchudších a v málo
přístupných oblastech. Jedná se o zajištění celkového provozu těchto škol: Dhakinpara, Guakhola, Tarakanda, Kandi
a Kasatoli. Každou školu navštěvuje zhruba 70 dětí.
K 31. 12. 2008 byly sponzorovány tři školy ročními částkami ve výši od 10 do 30 tisíc korun (viz. tabulka).
Dárce
Zlínská firma
Pražská firma
Jednotlivec

Podpora provozu
bengálské školy
Kassatoli
Kandi
Tarakanda
CELKEM

Podílející se organizace
Samari, o.s.
Maranatha, o.s.
CELKEM

Částka
30 000 Kč
10 000 Kč
26 500 Kč
66 500 Kč

Průměrný měsíční příspěvek ve výši 2 200 Kč pokryje
70 sponzorovaným dětem z jedné školy:
· školné
· školní pomůcky pro děti i učitele (učebnice, křídy, tabulky)
· platy dvou učitelek
Na podzim roku 2007 byly tři školy v Bangladéši smeteny
ničivým cyklonem Sidr. V jarních měsících roku 2008 se je
za podpory organizace Maranatha, o.s. a českých dárců
podařilo znovu postavit.

Procentuální podíl na opravě

Finanční podíl na opravě

Forma získání financí

34,9%
26,1%
39,0%
100 %

12 521 Kč
9 353 Kč
14 000 Kč
35 874 Kč

veřejná sbírka
dar fyzické a právnické osoby
dary soukromých osob

· Přijímající organizace: WHSB (World Harvest Society of
Bangladesh)
· Zrekonstruované školy: Kandi, Kassatoli, Tarakanda
· Finance vynaložené na opravu celkem: 28 495 Kč
· Využití financí: nákup materiálu na opravy škol (dřevo,
plech atd.)
· Realizace projektu: 15. 2. - 31. 3. 2008
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PROJEKT DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI (DC)
Dobrovolnické centrum Samari bylo založeno v lednu
roku 2008. Jeho program nabízí zprostředkování bezplatné pomoci dobrovolníků klientům sociálně zaměřených
organizací a potřebným jednotlivcům. Cílové skupiny tvoří
děti, mládež, senioři a handicapovaní spoluobčané. Dobrovolnické centrum počítá rovněž s jednorázovou pomocí
po krizových událostech a s organizováním prázdninových
charitativních aktivit v zahraničí.
Co je dobrovolníkům poskytováno:
· odborná školení (Mgr. Jan Vodák, Ph.D., Mrg. Jana Vodáková)
· supervize (Mgr. Lenka Rezková)
· náhrada výdajů (cestovné)
· pojištění
Během roku 2008 se do aktivit Dobrovolnického centra
Samari zapojilo 24 dobrovolníků, kteří odpracovali více
než 1 000 hodin.
Regionální aktivity
Dobrovolníci Samari působí v celkem sedmi přijímajících
organizacích. V luhačovické Charitě, v Centru pro seniory
v Holešově a v Domovech pro seniory na Lukově a ve
Zlíně na Burešově dělají společníky spoluobčanům v seniorském období života. Ve sdružení Handicap? pomáhají
handicapovaným mladým lidem, v burešovském Dětském
centru si hrají s odloženými dětmi a ve fryštackém Hrádku
věnují svůj volný čas mentálně postiženým. Samari rovněž
navázala spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou
při Univerzitě Tomáše Bati Zlín s cílem umožnit studentům
absolvování praxe. Jako poděkování za nezištnou pomoc

Samari, o.s. pro dobrovolníky uspořádalo předvánoční
koncert s předáváním malých dárků a děkovných plaket.
Zahraniční aktivity
„Vyvrcholením dobrovolnických aktivit se stává prázdninová brigáda ve městě Vinogradovo na Zakarpatské Ukrajině. Předchází jí únorová monitorovací mise, jíž se zúčastní
také zástupci pražské Maranathy a brněnského sdružení
Pomoc bez hranic. Během svého pobytu na někdejší Podkarpatské Rusi poskytují aktuální pomoc izolované romské
osadě, jejíž obyvatelé živoří na hranici přežití, zajímají se
o situaci sociálně ohrožených rodin s více dětmi a připravují půdu pro letní dobrovolnickou brigádu v místní
nemocnici. Během dvou prázdninových týdnů potom dostávají čtyři pokoje kardiologického oddělení nová okna a
dveře, pokládá se také odolná keramická dlažba. Na příští
pacienty budou určitě pozitivně působit barevné stěny
a nezávislé osvětlení u každého z lůžek.
Hodnota pomoci, na níž se kromě osmi dobrovolníků
Samari podílejí i zástupci výše zmíněných organizací, je
odhadnuta na 430 000 českých korun.“ (Z komentáře
k filmovému dokumentu Samari rok)
Přehled aktivit DC Samari v roce 2008:
· Průběžná činnost dobrovolníků při organizování akcí Samari, o.s. – od 1. 1. 08
· Navázání spolupráce s VOŠE při UTB při zajišťování praxe
studentů – únor 08
· Průběžná činnost dobrovolníků v přijímajících organizacích – od 3. 3. 08
· Koncert pro seniory v Domově pro seniory Lukov
– 16. 5. 08
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· Organizace letní brigády mládeže na Ukrajině (spolupráce s Maranatha, o.s. a Pomoc bez hranic, o.s. ) – 27. 7 08
až 9. 8. 08
· Koncert pro seniory v Domově pro seniory Lukov u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1. 10. 08
· Koncert pro dobrovolníky – 26. 11. 2008

Studentský projekt „Život není zebra“
Po dobu realizace projektu byl v prostorách Expozice zlínského mrakodrapu instalován výstavní panel o organizaci.
Tento panel samostatně zpracovali studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Pro Samari dále v rámci projektu uspořádal dvě přednášky
Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

PROJEKT ZRNKA MOUDROSTI
Projekt Zrnka moudrosti si klade za cíl šíření osvěty v nejrůznějších oblastech života. Formou besed, přednášek
a kulturních akcí upozorňuje na řešení sociálních, zdravotních, případně spirituálních otázek.
Ve spolupráci s jinými organizacemi nabízí studentským
kolektivům, podnikatelům, zájmovým skupinám, křesťanským společenstvím i široké veřejnosti pořádání různých
výstav, besed a přednášek na humanitární, manažerská,
psychologická, biblická, případně jiná dohodnutá témata.

Výstava fotografií Ukrajina očima dobrovolníků
Prezentace fotografií pořízených účastníky humanitárních
misí do oblasti někdejší Podkarpatské Rusi dala návštěvníkům zlínského mrakodrapu nahlédnout do života této
rázovité oblasti a nabídka zamyšlení nad smyslem dobročinných aktivit českých dobrovolníků.
Výstava, uskutečněná ve dvou květnových týdnech, se
konala pod záštitou tehdejšího hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše.

Akce v roce 2008:
· Účast na studentském projektu „Život není zebra“ (dvě
přednášky a prezentační panel)
· Výstava fotografií Ukrajina očima dobrovolníků
· Přednáška Tajemství svědomí (Mgr. Kučera, MBA)

Beseda Tajemství svědomí
Generální sponzor a předseda sdružení Maranatha, o.s.
Mgr. Dušan Kučera, MBA v rámci akcí Zlínské studny
uspořádal se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
interaktivní besedu s názvem Tajemství svědomí. Beseda

Termín
16. - 28. 2. 2008
12. - 23. 5. 2008
21. 10. 2008

Akce
Život není zebra
Výstava fotografií Ukrajina očima dobrovolníků
Přednáška Tajemství svědomí
Účast na akcích projektu Zrnka moudrosti celkem

Návštěvnost
cca 100 lidí
cca 450 lidí
cca 60 lidí
cca 610 lidí
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se zabývala otázkami etiky, morálky a s tím souvisejícího
fenoménu svědomí.
PROJEKT SAMARI SÝPKA
Tak, jako u každé sýpky, jde i v tomto projektu o cílevědomé
vytváření zásob pro včasné řešení nenadálých krizových situací. Projekt nabízí možnost pravidelného přispívání firem,
kolektivů i drobných dárců a tím také jejich následné zapojení do pomoci potřebným doma i ve světě. Dárci přispívají
buď formou hmotných darů nebo finanční podporou.
Obilí pro Ukrajinu
V souvislosti s rozsáhlými letními záplavami v oblastech
západní Ukrajiny darovala jedna zlínská firma občanskému sdružení Samari vagón obilí. Prostřednictvím kamionu
dobročinné organizace Pomoc bez hranic posílá Samari
tento dar do meziskladu humanitární pomoci ve městě Vinogradovo. Obilí, později semleté na mouku, bylo postupně distribuováno nejpotřebnějším rodinám. Implementačním partnerem se stal pastor Ivan J. Filip, spolupracovník
Samari, o.s.
Vánoční koledování
V prostorách Expozice Baťova mrakodrapu se 18. prosince
2008 konala aukce výrobků klientů zlínských chráněných
dílen. Akci uváděl Dušan Sitek, herec Městského divadla
Zlín. Zúčastnilo se jí na čtyřicet příznivců Samari, mezi
nimiž nechyběli zástupci statutárního města Zlína a Zlínského kraje.
Výtěžek 22 700 korun byl použit na nákup léků a zdravotnického materiálu pro české seniory žijící v rumunském Banátu.

PROJEKT POSPOLITOST POTRHLÝCH POUTNÍKŮ
Dobročinnost nemusí být pouze o práci. K plnému životu
patří také pohyb na čerstvém vzduchu, vnímání krásy přírody a samozřejmě i špetka humoru. V rámci projektu Pospolitost Potrhlých Poutníků (PPP) nabídlo Samari během
roku 2008 několik více či méně „potrhlých“ příležitostí.
Recesní pochod Baťův dřevák
Tato úsměvná turisticko sportovní akce byla uspořádána
koncem května. Začala u pramene Dřevnice a po baťovských devětadvaceti kilometrech skončila na terase zlínského mrakodrapu. Zúčastnilo se jí více než třicet turistů.
Trasa nabídla nejen potěšení z rozkvetlé valašské přírody,
ale i možnost zapojení do netradičních soutěží. Startovné
ve výši téměř tisíce korun bylo věnováno na vzdělávací
program dětem v Bangladéši.
Rally Samari
Milovníci jízdy na horských kolech měli začátkem prázdnin
možnost absolvovat tzv. Rally Samari. Akce nesla podtitul
Samari šlape pro Bangladéš. Start byl ve Zlíně, po šesti
dnech jízdy a čtyřech stech kilometrech akce skončila
v osadě Samařov na Vysočině. Na cestách, ale zejména
necestách se pro bengálské děti podařilo najít šest nových
adoptivních rodičů. Mezi nimi byla například pracovnice
Informačního centra z Nového Města na Moravě, vyškovský starosta se svým náměstkem a osminásobná mistryně
světa v jízdě na historických kolech, Ing. Iva Zajíčková
ze Ždánic.
Samari v Samarii
Tipem na možnou dovolenou se může stát návštěva

Výroční zpráva Samari, o.s. / 10

nejdelší evropské soutěsky. Leží na jihozápadě Kréty
a jmenuje se Samaria. Její název byl důvodem, proč se tam
koncem září vypravil jeden z potrhlých poutníků. Slézal
dvoutisícové vrcholy a protahoval se i samotným kaňonem. Na mořském břehu měl čas přemítat o stopách, které
kdysi po sobě zanechal milosrdný Samaritán. Jeho příběh
je na tomto ostrově dobře znám už bezmála dva tisíce let.
Pochod Zlaté listí
Třiatřicetikilometrová vycházka po hřebenu Hostýnských
vrchů byla naplánována na konec října. Začínala v sedle
Sirákov a končila pod horou Hostýn. Nesla příznačný
název Zlaté listí. I tento pochod měl humanitární podtext
- „startovné“ ve výši co kilometr, to koruna, posloužilo znevýhodněným dětem.
Expedice Burešov - Borišov
Říjnové první narozeniny Samari měly patřičnou „výšku.“
Dva z potrhlých poutníků přesunuli jejich minioslavu z nízko položeného zlínského Burešova na patnáct set metrů
vysoký Borišov v centrální části Velké Fatry. Ten vystupoval, podobně jako ostatní fatranské vrcholy, z nekonečné
hladiny bílé mlhy. Pohled z nadhledu evokoval vzpomínky
a nutil k bilancování. Při pátrání po smyslu roční setby
se do mysli vkrádal odkaz Matky Terezy: „Víme, že to,
co děláme, je jen kapkou v moři. Ale kdyby tato kapka
v moři nebyla, chyběla by tam…“
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7. Účetní zpráva roku 2007 a 2008
Rozvaha Samari, o.s. 2007
IČ 22 67 19 51
ke dni 31. 12. 2007

v tis. Kč

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
Aktiva
0
0
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
0
0
Dlouhodobý finanční majetek celkem
0
0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
0
0
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

0
0
0
0
0
0

130
0
2
128
0
130

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
0
95
0
97
0
-2

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem

0
0
0

35
0
25

Krátkodobé závazky celkem

0

11

Jiná pasiva celkem

0

0

Pasiva celkem

0

130
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Rozvaha Samari, o.s. 2008
IČ 22 67 19 51
ke dni 31. 12. 2008

v tis. Kč

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
Aktiva
0
40
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
0
80
Dlouhodobý finanční majetek celkem
0
0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
0
-40
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

130
0
2
128
0
130

902
83
13
806
0
942

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
94
786
97
485
-2
301

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem

36
0
25

156
0
69

Krátkodobé závazky celkem

11

87

0

0

130

942

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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Výkaz zisku a ztráty Samari, o.s. 2007
IČ 22 67 19 51
ke dni 31. 12. 2007

v tis. Kč

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tv. rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
Sestaveno dne: 26. 3. 2008

Hlavní
11
27
10
0
0
0
0
0
48

Činnost
Hospodářská
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
11
27
10
0
0
0
0
0
48

Hlavní
0
0
0
25
0
1
20
46

Činnost
Hospodářská
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
0
0
0
25
0
1
20
46

-2
0
-2

0
0
0

-2
0
-2

Výroční zpráva Samari, o.s. / 14

Výkaz zisku a ztráty Samari, o.s. 2008
IČ 22 67 19 51
ke dni 31. 12. 2008

v tis. Kč

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tv. rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
170
216
313
0
68
40
0
0
807

Činnost
Hospodářská
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
170
216
313
0
68
40
0
0
807

Hlavní
0
0
0
376
0
619
90
1085

Činnost
Hospodářská
23
0
0
0
0
0
0
23

Celkem
23
0
0
376
0
619
90
1108

278
0
278

23
0
23

301
0
301
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8. Poděkování sponzorům, zaměstnancům
a spolupracovníkům
Vážení dobrovolníci, sponzoři a spolupracovníci,
za množinou slov a čísel, která jsou zdrojem nezbytných informací, naštěstí nelze přehlédnout doteky vašich širokých dlaní a otisky otevřených srdcí. Mozaika,
kterou jste tím vytvořili, udělala náš společný svět zas o
něco útulnějším. Spolupracovat s vámi je neobyčejným
dobrodružstvím a dokonalým potěšením. Věřím, že se
v místech, kde jde o nezištnou pomoc potřebným, budeme
i v budoucnu setkávat. Jménem těch, kterým jste věnovali
kus sebe sama, vám ještě jednou co nejsrdečněji děkuji.

František Tomanec,
předseda Samari, o.s.
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