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Slovo předsedy
Vážení přátelé,
u příležitosti každého významnějšího mezníku našich životních cest si přejeme zdraví, štěstí, zkrátka, vše nejlepší.
Jak už to na světě bývá, ne každému se takováto přání vyplní. Ani rok 2009 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Znovu
jsme se mohli setkávat s opuštěnými seniory, nechtěnými
dětmi, zdravotně znevýhodněnými spoluobčany. Překvapily nás děsivé následky nečekaných povodní. Mohli jsme
být svědky nelehkého života domorodců na Zakarpatské
Ukrajině, či našich přestárlých krajanů v rumunském Banátu. Opět nám nastavovaly dlaně okaté, nepředstavitelně
nuzné děti z dalekého Bengálska.
A právě tady, v místech, kam dopadl stín, začalo klíčit cosi vzácného. Semínka soucitu našich dobrovolníků, sponzorů a dalších příznivců humanitární pomoci vyrostla
do sice nevelkého, zato nádherně košatého stromu lidské solidarity. Jeho plody pomohly strádajícím nejen u nás,
ale i v zapomenutých končinách naší planety. Umožnily
vzdělání negramotným, zpříjemnily prostředí nemocným,
potěšily opuštěné a pomohly postiženým povodněmi.
A těm šťastnějším posloužily inspirací, jak o své zdraví
a štěstí pokud možno nepřijít.
Jak se zdá, vysněný svět přání všeho nejlepšího zatím nepřichází. Činnost dobročinných sdružení proto nekončí.
Je naším potěšením, že při tom můžeme být právě s vámi.
František Tomanec, předseda Samari, o.s.
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Představení Samari, o.s.

Organizační struktura Samari, o.s.

Občanské sdružení Samari založili v roce 2007 zkušení humanitární pracovníci. Během své více než dvouleté existence zprostředkovalo sdružení Samari pomoc nejen lidem
v České republice, ale i potřebným na Ukrajině, v Rumunsku a v daleké Bangladéši.
Cílem Samari, o.s. je poskytnout pomoc těm, kteří si sami
pomoci nemohou. Tohoto cíle dosahuje realizací svých pěti projektů:

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

předseda sdružení
místopředsedkyně sdružení
ekonomka
jednatelka
webmaster
ideově vizuální koncepce

Rada občanského sdružení
František Tomanec
Ing. Petra Nováková
Ing. Hana Strouhalová
Mgr. Alena Rusová
Bc. Petra Fialová
Ing. Hana Šedová Ph.D.
Vít Slováček
David Grác
Mgr. Aleš Dufek

předseda rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady

• Paprsky naděje – podpora vzdělání dětí z Bangladéše
• Dobrovolnické centrum Samari – pomoc potřebným
především v České republice
• Zrnka moudrosti – šíření osvěty v nejrůznějších oblastech života. Součástí projektu je i Klub zdraví Samari.
• Samari sýpka – pomoc lidem v nouzi
• Pospolitost potrhlých poutníků – smíchem a pohybem
vyplňuje prázdné místo v lidském životě

Kontrolní komise
Ing. Eva Ludvíčková
předsedkyně komise
Ing. Viktor Kartousek
člen komise
Ing. Andrea Korzeniowská člen komise
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PAPRSKY NADĚJE
Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková
Projekt podporují: Maranatha o.s., Zlínský kraj
Podpora jednotlivců
Paprsky naděje podporují vzdělání chudých dětí v Bangladéši. Je to země protkaná dodaleka se táhnoucími vodními toky a neustále zelenými rýžovými poli. Všudypřítomné, okaté, usměvavé a zvědavé děti nemají snadný přístup
ke vzdělání. Negramotnost v této zemi dosahuje 57 %.
Od roku 2008, kdy projekt vznikl, se našlo 95 dobrodinců
z České a Slovenské republiky, kteří si vzali pod svá ochranná křídla 337 bengálských dětí. Sponzoři poskytují měsíčně dar ve výši 460 až 800 Kč. Z toho je dětem hrazeno
školné, školní uniforma, školní pomůcky, jídlo a ubytování.
V roce 2009 bylo na podporu vzdělání bengálských dětí
do Bangladéše odesláno 1.593.909,42 Kč (83 035 USD).
Spolupracující organizace: Bangladesh Children´s Sponsorship and Services (BCSS), koordinátor Benjamin Raksham
Podpora provozu škol
Druhou možností, jak pomoci dětem v Bangladéši, je podpora provozu celé školy. Z daru, který činí zhruba 25.000 Kč ročně na danou školu, jsou hrazeny platy dvou učitelů, školní
pomůcky pro děti a vyučovací pomůcky pro učitele.
V projektu je zařazeno pět škol z okresu Gopalgonj na jihu
Bangladéše. V roce 2009 je navštěvovalo téměř 300 dětí.
Spolupracující organizace: World Harvest Society of Bangladesh (WHSB), koordinátor David Sikdar

Akce v roce 2009:
• Kontrolní mise do Bangladéše
• Pokračování sbírky na pomoc Bangladéši zasažené cyklonem Aila
• Beseda o Bangladéši s iniciátorem projektu MUDr. Milanem Moskalou žijícím v Bangladéši
• Vánoční aukce Pražští umělci bengálským dětem
V roce 2009 byly v souvislosti s projektem a akcemi s ním spojenými, přijaty dotace a podpory celkem ve výši 10.000 Kč.
Na projektu spolupracovali: Petr Činčala Ph.D., Ing. Karla
Kohoutová, Mgr. Jana Koubová, Karla Lažanská a pražští
výtvarníci, PhDr. Zdeňka Šafaříková, Ing. Iva Zajíčková
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI
Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková
Koordinátorka dobrovolníků: Bc. Petra Fialová
Projekt podporují: Ministerstvo vnitra ČR, Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Maranatha o.s.
Dobrovolnické centrum Samari získalo v lednu 2009 akreditaci od Ministerstva vnitra České republiky. Dobrovolníci
pomáhají v pěti programech:
Děti a mládež (akreditovaný program)
Dobrovolníci navštěvují děti v dětských domovech nebo
v jiných centrech a věnují jim osobní kontakt, který jim tak
chybí. K dětskému úsměvu stačí někdy pouze popovídat si,
zahrát si různé hry, zajít na procházku, do kina, do ZOO,
napsat s dětmi domácí úkoly, doučit je matematiku nebo
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učit je tancovat či hrát na klavír.
V rámci tohoto programu navštěvuje tři zařízení ve Zlínském kraji 14 dobrovolníků, kteří za rok 2009 věnovali dětem 150 hodin svého volného času.
Senioři (akreditovaný program)
Část svého volného času trávili dobrovolníci také se seniory. Společné čtení, luštění křížovek, procházky, kurzy paměti, česání vlasů, povídaní – to jsou jen některé z možností, jak seniorům zpříjemnit pobyt v domově.
V rámci tohoto programu navštěvuje osm zařízení ve Zlínském kraji 25 dobrovolníků, kteří za rok 2009 věnovali seniorům 2.622 hodin svého volného času.
Handicapovaní (akreditovaný program)
Cílem tohoto programu je začlenit handicapované děti a dospělé do společnosti. Dobrovolníci vedou rozlišné
kroužky nebo pomáhají při různých aktivitách v centrech
pro handicapované.
V rámci tohoto programu navštěvují dvě zařízení ve Zlínském kraji 3 dobrovolníci, kteří za rok 2009 věnovali handicapovaným 402 hodin svého volného času.
Krizové události
V létě roku 2009, když Českou republiku zasáhly povodně, se dobrovolníci Samari vydali pomáhat zaplaveným lidem v Jeseníku nad Odrou. Odstraňovali následky povodní, rozváželi darovaný nábytek a vymalovali dům starším
manželům.
V rámci tohoto programu pomáhalo po povodních v Jeseníku nad Odrou 17 dobrovolníků.

Zahraniční dobrovolnická pomoc
Dobrovolníci již druhým rokem jezdí pomáhat na Zakarpatskou Ukrajinu s rekonstrukcí kardiologického oddělení nemocnice ve Vinogradovu. V roce 2009 opravili tři pokoje pro pacienty. Celkem osm dobrovolníků během dvou
prázdninových týdnů vyměnilo okna a dveře, položilo keramickou dlažbu a provedlo vymalování pokojů. Dobrovolníci také pomohli se stěhováním humanitárních darů
do celního skladu. Hodnota dobrovolnické práce je odhadnuta na 430.000 Kč.
Všem dobrovolníkům Samari je poskytováno odborné školení, supervize, pojištění a úhrada výdajů spojených s dobrovolnickou činností.
Akce v roce 2009:
• Malování v Domově pro seniory v Podlesí u Valašského
Meziříčí
• Školení dobrovolníků pro krizové události
• Pomoc při odstraňování následků povodní v Jeseníku
nad Odrou
• Oslava mezinárodního dne seniorů v Domově pro seniory v Lukově
• Druhý ročník rekonstrukce nemocnice ve Vinogradovu
• Malování v Jeseníku nad Odrou po ničivé povodni
• Koncert pro dobrovolníky
• Vánoční zpívání v Domově pro seniory v Lukově
V roce 2009 byly v souvislosti s projektem a s akcemi
s ním spojenými přijaty dotace a podpory celkem ve výši
152.000 Kč.
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Spolupracovali: Mgr. Jan Vodák Ph.D., Mgr. Lenka Rezková, Hestia, o.s. - Národní dobrovolnické centrum, Pomoc
bez hranic, o.s.

nictvím odborných přednášek ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a ukázat jim, jak praktikovat zdravý životní
styl. Přednášky byly pořádány každou první středu v měsíci
v prostorách expozice Baťova mrakodrapu.

ZRNKA MOUDROSTI
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová
Koordinátorka Klubu zdraví Samari: Bc. Petra Fialová
Projekt podporují: Statutární město Zlín, Zlínský kraj

Přednášky Klubu zdraví Samari 2009:
• Ekologie v krizi - Otakar Jiránek
• Vztahy v rodině - Mgr. Jan Vodák (v rámci akce Týden
zdraví)
• Zdraví z pohledu dětské lékařky - MUDr. Marcela Křížová (v rámci akce Týden zdraví)
• Nordic walking - Anna Cigošová (v rámci akce Týden
zdraví)
• Joy Management - Václav Rathouský
• Poselství Vánoc a mezilidské vztahy - Jaroslav Šlosárek

V roce 2009 se Samari, o.s. prostřednictvím přednášek zaměřilo na seznamování s životem v rozvojových zemích,
zejména se situací lidí v Bangladéši. Krásy Ukrajiny ukázala aktualizovaná putovní výstava s názvem Ukrajina očima
dobrovolníků, která byla umístěna na pěti místech ve Zlínském kraji.
Zlínská kapela Gibon v prázdninových měsících pro Samari, o.s. uspořádala dva koncerty. Součástí akce byla veřejná sbírka, jejíž výtěžek posloužil na zakoupení školních
pomůcek pro děti ze zaplavených rodin z obce Jeseník
nad Odrou.
Akce v roce 2009:
• Přednášky o Bangladéši ve školách (Ždánice, Trnava)
• Účast na akci Život není zebra
• Výstava Ukrajina očima dobrovolníků
• Koncerty skupiny Gibon pro zaplavené
Klub zdraví Samari
V září 2009 byl přednáškou Otakara Jiránka, ředitele Country Life, s.r.o., otevřen Klub zdraví Samari. Posláním tohoto
nového prvku v činnosti organizace je přispívat prostřed-

V roce 2009 byly v souvislosti s projektem Zrnka moudrosti a s akcemi s ním spojenými, přijaty dotace a podpory celkem ve výši 10.000 Kč
SAMARI SÝPKA
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová
Projekt podporují: Green way s.r.o.
Pomoci lidem v nouzi mohou všichni. V rámci projektu Samari sýpka je díky dárcům vytvářena pomyslná „sýpka“.
Ta je k dispozici alespoň některým z těch, kteří v důsledku
nemoci nebo přírodní katastrofy trpí tělesně, duševně nebo duchovně. Dárci mohou přispívat hmotnými i finančními dary.
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Prostřednictvím Samari sýpky bylo zaplaveným obyvatelům obce Jeseník nad Odrou darováno 13 tun brambor,
pokojové barvy, nátěrové hmoty a nářadí, pracovní oděvy, pracovní rukavice a obuv. Finanční pomocí přispěli Maranatha o.s., Green ways, s.r.o., FOR JOB PROJECT, s.r.o.,
obec Tlumačov. Dary byly využity na pomoc dobrovolníků při odstraňování následků povodní, na práci odborníka
při ošetřování zdiva po povodních, k distribuci nábytku,
elektrospotřebičů a jiného materiálu na postižená místa
a dále na nákup školních pomůcek pro děti, jejichž rodiny
byly zasaženy povodní.
V roce 2009 v rámci Samari sýpky putovalo na Ukrajinu
462 párů dětské obuvi a seniorům do rumunského Banátu zdravotní materiál v hodnotě 25.000 Kč. Dále bylo uhrazeno psychologické vyšetření dobrovolníka po loupežném
přepadení.

Akce v roce 2009:
• Samariběžky
• Velikonoční Samarisalaš
• Samari (takřka) v Samaří
• Mírně střelené putování - jarní recesní pochod
• Pochod za zdravím Vizovice - Luhačovice aneb od Jelínka k Vincentce
• Třicet nočních kilometrů
• Samarisalaš bez salaše
• Potrhlí poutníci v Jeseníkách
• Vánoční putování na Chléviska

Spolupracovali: drobní dárci Samari sýpky, Pomoc bez hranic, o.s., Fare, spol. s r.o., AkzoNobel Coatings CZ, a.s., paní Růžena S., K-Mona, s.r.o., Jaroslav Trávníček TRANZ,
Trio export – import, a.s.
POSPOLITOST POTRHLÝCH POUTNÍKŮ
„Náčelník“ projektu: František Tomanec
Pospolitost potrhlých poutníků nabídla devět více či méně
potrhlých výprav. Společného putování krajem českým i cizokrajným se zúčastnilo 42 poutníků. Na toulkách darovali
poutníci 728 Kč a 14,23 Euro. Finance byly přidány k veřejné sbírce a posloužily k nákupu moskytiér pro děti z Bangladéše.
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Hospodaření Samari, o.s. v roce 2009
ROZVAHA
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Stav k 1.1.2009 v tis. Kč
40
0
80
0
-40

Stav k 13.12.2009 v tis. Kč
8
0
95
0
-87

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

902
83
13
806
0
942

1217
78
31
1108
0
1225

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

Stav k 1.1.2009 v tis. Kč
786
485
301

Stav k 13.12.2009 v tis. Kč
1088
1101
-13

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

156
0
69
87
0
942

137
0
69
68
0
1225
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (k 31.12.2009 v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované náklady 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

Hlavní
835
752
477
0
34
48
64
0
2210

Činnost
Hospodářská
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
835
752
477
0
34
48
64
0
2210

Hlavní
0
0
0
1193
0
786
172
2151

Činnost
Hospodářská
46
0
0
0
0
0
0
46

Celkem
46
0
0
1193
0
786
172
2197

-59
0
-59

46
0
46

-13
0
-13

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
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Poděkování
Milí spolupracovníci, sponzoři, dobrovolníci,
pokud si myslíte, že se zásluhou Samari někde něco podařilo, tak to není pravda. Pravdou je to, že se tak stalo díky vám. Vaše peníze, věcné dary, schopnosti či volný čas
jste mohli investovat do viditelnějších, možná výnosnějších
projektů. Svobodně jste je však věnovali ztrápeným, negramotným, opuštěným. Těm, kteří nemají šanci vám cokoliv
vrátit. Dovolte proto, abych vám jejich jménem co nejsrdečněji poděkoval.
František Tomanec, předseda Samari, o.s.

Kontakty
Samari,o.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
577 012 084, 777 808 777
samari@samari.cz
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