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Představení Samari, o.s.
Humanitární organizace Samari, založená v roce 2007 ve Zlíně, zprostředkovává pomoc
potřebným lidem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zaměřuje se především na:
podporu

vzdělání chudých bengálských dětí – Paprsky naděje

realizaci

a rozvoj dobrovolnictví - Dobrovolnické centrum Samari

propagaci

zdravého životního stylu – Klub zdraví Samari

okamžitou

pomoc lidem v nouzi – Samari sýpka

Organizační struktura Samari, o.s.
Valná hromada
Ing. Petra Nováková

předsedkyně sdružení

Mgr. Alena Rusová

místopředsedkyně sdružení

Ing. Hana Strouhalová

ekonomka

Mgr. Petr Andrýsek

webmaster

Mgr. Milan Javora

ideové a vizuální koncepce

Rada občanského sdružení
Ing. Petra Nováková

předsedkyně rady

Ing. Hana Strouhalová

člen rady

Mgr. Alena Rusová

člen rady

Ing. Hana Šedová Ph.D.

člen rady

Vít Slováček

člen rady

David Grác

člen rady

Mgr. Aleš Dufek

člen rady

Kontrolní komise
Ing. Eva Ludvíčková

předsedkyně komise

Ing. Viktor Kartousek

člen komise

Ing. Andrea Korzeniowská

člen komise

PAPRSKY NADĚJE
Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková
Projekt podporují: Maranatha o.s., Zlínský kraj

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 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. Kdyby uměly číst, psát a
počítat, mohly by si například otevřít malý obchůdek se zeleninou nebo jiným zbožím. Jenže k
získání vzdělání jsou zapotřebí peníze. A právě projekt s názvem Paprsky naděje má pomoci
chudým dětem z Bangladéše získat vzdělání.
Podpora vzdělání jednotlivých dětí
V roce 2013 našlo své české a slovenské sponzory 176 dětí z chudých bengálských rodin. Tyto
děti díky svým podporovatelům mohou navštěvovat vesnické i internátní školy na celém území
Bangladéše. Mezi základní předměty, které se ve školách učí, patří bengálština, matematika, etika
a angličtina. Ze sponzorského daru pohybujícího se od 460 do 800 Kč je dětem hrazeno školné,
uniforma, školní pomůcky, jídlo a případné ubytování.

V roce 2013 bylo na podporu vzdělání bengálských dětí do Bangladéše odesláno 603.341 Kč
(30.009 USD).
Spolupracující organizace: Bangladesh Children´s Sponsorship and Services (BCSS), koordinátor
Milton Das.
Podpora provozu škol
Druhá varianta vzdělávací pomoci je zaměřena na skupinu dětí. Je možné sponzorovat provoz
několika škol na jihu Bangladéše nebo slamovou školu Paddardia v Dháce.
V jižní části Bangladéše v okrese Gopalgonj se nachází pět škol - Dhakinpar, Guakhola, Kandi,
Kassatoli, Tarakanda, jejichž celkový provoz může sponzor svým darem podpořit. Z daru
pohybujícího se okolo 25.000 Kč ročně jsou hrazeny platy dvou učitelů, školní pomůcky pro děti a
vyučovací pomůcky pro učitele.
V roce 2013 tyto školy navštěvovalo 189dětí.

Spolupracující organizace: World Harvest Society of Bangladesh (WHSB), koordinátor David
Sikdar.
Slamová škola Paddardia, která se nachazí v chudinské čtvrti Dháky, byla otevřena 2. září 2012. V
současnosti ji navštěvuje 110 dětí, které se učí bengálštinu, matematiku, angličtinu, nauku o
zdraví, všeobecné znalosti a kreslení. O výuku dětí se starají dvě učitelky, Anjona Mohonto a
Basonti Hembrom. Protože dětí ve škole stále přibývá, od roku 2014 se ve škole otevře čtvrtá třída
a děti budou mít ranní i odpolední vyučování.
Koordinátor: MUDr. Milan Moskala

Akce v roce 2013


Zubař ošetřil žáky slamové školy Paddardia



Výstava naděje pro Bangladéš v okrese Vsetín



Vánoční charitativní aukce na podporu slamové školy Paddardia

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI
Vedoucí projektu: Ing. Johana Ajglová
Projekt podporují: Ministerstvo vnitra ČR, Zlínský kraj, Barum Continental s. r.o., Cominfo, a.s.,
Trachea a.s.,

Dobrovolnictví představuje jakýsi pomyslný most mezi těmi, kteří by rádi pomáhali a těmi, kteří
pomoc potřebují. Dobrovolník je člověk, který je ochotný bez nároku na odměnu věnovat kousek
svého volného času druhým lidem.
Dobrovolnické centrum Samari má tři programy akreditované Ministerstvem vnitra České republiky,
ve kterých se zaměřuje na pomoc lidem ve Zlínském kraji.
Děti a mládež
Dobrovolníci se ve svém volném čase věnují dětem v dětském domově nebo v nízkoprahových
klubech pro 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 pozornost.
V rámci programu Děti a mládež navštěvovalo v roce 2013 tři zařízení ve Zlínském kraji 14
dobrovolníků, kteří věnovali dětem 503 hodin svého času.
Senior
Velká část dobrovolníků navštěvuje také seniory. Společně si s nimi čtou, luští křížovky, chodí na
procházky, vedou různorodé kroužky, vzpomínají a povídají si. To jsou jen některé možnosti, jak
mohou dobrovolníci zpříjemnit pobyt seniorům v domovech.
V rámci programu Senior navštěvovalo v roce 2013 čtyři zařízení ve Zlínském kraji 32
dobrovolníků. Seniorům věnovali 500,5 hodin svého volného času.

Handicapovaní
Cílem tohoto programu je začlenit handicapované děti a dospělé do společnosti. Dobrovolníci jsou
především kamarádi, kteří vedou rozličné kroužky, pomáhají v kreativních dílnách, povídají si a
hrají různé hry.
V rámci programu Handicapovaní navštěvovalo v roce 2013 tři zařízení ve Zlínském kraji 10
dobrovolníků, kteří věnovali handicapovaným 349,5 hodin svého volného času.

V Dobrovolnickém centru Samari působí také 20 krizových dobrovolníků, kteří jsou připraveni
pomoci v případě náhlých událostí, například povodní, požáru atd.

Všem dobrovolníkům Samari je poskytováno odborné školení, supervize, pojištění, psychologické
vyšetření a úhrada výpisu z Rejstříku trestů a dalších výdajů spojených s dobrovolnickou činností.

Akce v roce 2013


Velikonoce v Dětském centru na Burešově



Návštěva Aquaparku dětí z Dětského centra na Burešově



Cesta za pokladem v Dětském centru Burešov



Naučný výlet dětí do Modré



Přednáška pro seniory o putování do Santiaga de Compostela



Vánoční koncert v Domově pro seniory na Burešově



Úklid okolí cyklostezky



Výstava Ukrajina očima dobrovolníků v okrese Vsetín

Děti s dětských domovů mohou s dobrovolníky zdarma navštěvovat představení pro děti pořádané
Městským divadlem, Malou scénu ve Zlíně a jednou měsíčně i ZOO Lešná.

Spolupracovali: Městské divadlo Zlín, Malá scéna Zlín, ZUŠ Zlín – Jižní svahy, Aquapark Uherské
Hradiště

KLUB ZDRAVÍ SAMARI
Koordinátorka Klubu zdraví Samari: Ing. Johana Ajglová
Projekt podporují: Statutární město Zlín, Prašád – restaurace pro zdraví, 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. Součástí akce je i ochutnávka zdravé vegetariánské
stravy.
Cílem klubu 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.

Přednášky Klubu zdraví Samari 2013:


Homeopatie, medicína pro třetí tisíciletí – Petr Hoffmann



Za čajem do indického Darjeelingu – Petr Zelík



Zdraví a včelí produkty – Pavel Simeček



První pomoc – Radek Grombíř



Drahé kameny a jejich působení na lidský organismus – Jiří Novotný



Překyselení organismu a jeho vliv na život – Mgr. Vít Schlesinger



Spiraldynamik – Kateřina Čajánková

Biovýrobky

a bioprodukty vs. Mrtvá strava a geneticky modifikované potraviny – Mgr. Vít

Schlesinger


Léčivé byliny – Vanda Vrlová



Indie, Nepál – cesta do neznáma – Luděk Machalíček

SAMARI SÝPKA
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová
Projekt podporují: Pomoc bez hranic o.s., drobní dárci a sponzoři

Samari sýpka představuje pohotovostní fond, jehož prostředky mohou být využity k okamžité
pomoci. Dárci mohou přispívat hmotnými i finančními dary.
V roce 2013 byly prostředky ze Samari sýpky použity na nákup speciálního kočárku pro Emu, která
trpí závažným kombinovaným postižením a je plně imobilní. Dále byly zakoupeny kola a odrážedla
pro děti z Dětského centra Burešov.
Samari sýpka také přispěla na pomoc zaplaveným lidem ve Štěchovicích, Kocábech a Davle 300
kusy paštik od firmy Hamé, s.r.o. a částkou 50.000 Kč.

VEŘEJNÉ SBÍRKY
Veřejná sbírka pro zahraničí
Sbírka je určena především na potravinovou, zdravotnickou a rekonstrukční pomoc lidem v
zahraničí.
V roce 2013 bylo ze sbírkového účtu použito 41.000 Kč na provoz slamové školy Paddardia, 1.300
Kč na realizaci pitného programu ve školách, 2.500 Kč na nákup banánů pro žáky a 5.700 Kč na
nákup moskytiér.
K 31.12.2013 byla na účtu částka 2.487,36 Kč.
Číslo účtu: 218288609/0300

Veřejná sbírka pro Českou republiku
Sbírka na pomoc potřebným v České republice nově probíhá od 1.1.2013 a je zřízena na dobu
neurčitou.
K 31.12.2013 bylo na účtu sbírky 89,08 Kč.
Číslo účtu: 231197664/0300

HOSPODAŘENÍ SAMARI, O.S., V ROCE 2013

Rozvaha
Aktiva

Stav k 1.1.2013 v tis. Kč

Stav k 31.12.2013 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

95

95

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-95

-95

Krátkodobý majetek celkem

553

582

Zásoby celkem

31

34

Pohledávky celkem

21

18

Krátkodobý finanční majetek

501

530

1

0

553

582

Stav k 1.1.2013 v tis. Kč

Stav k 31.12.2013 v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem

478

527

Jmění celkem

469

634

9

-107

Cizí zdroje celkem

75

55

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

24

0

Krátkodobé závazky celkem

51

55

Jiná pasiva celkem

0

0

553

582

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Pasiva

Výsledek hospodaření celkem

Pasiva celkem

Výkaz zisků a ztrát
(k 31.12.2013 v tis. Kč)
Náklady

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované náklady celkem

74

0

74

Služby celkem

118

0

118

Osobní náklady celkem

403

0

403

Daně a poplatky celkem

0

0

0

Ostatní náklady celkem

20

0

20

Odpisy, prodaný majetek, tzv. rezerv a opravných položek

0

0

0

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

Daň z příjmů celkem

0

0

0

615

0

615

celkem

Náklady celkem

Výnosy

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

19

19

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

Aktivace celkem

0

0

0

131

0

131

0

0

0

Přijaté příspěvky celkem

196

0

196

Provozní dotace celkem

162

0

162

Výnosy celkem

489

19

508

Výsledek hospodaření před zdaněním

-126

19

-107

0

0

0

-126

19

-107

Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Poděkování
Děkujeme všem dobrovolníkům, za volný čas, který věnovali dětem, seniorům nebo
handicapovaným. Společná chvilka s vámi je pro ně velkou vzácností. Velké poděkování patří také
„adoptivním rodičům“ chudých dětí v Bangladéši. Díky vašim příspěvkům se dětem otevírá jiný
svět, svět plný kamarádů, znalostí a netušených možností. Děkujeme také všem sponzorům, bez
nichž by naše organizace nemohla pomáhat potřebným. A nakonec patří velký dík také všem
spolupracovníkům Samari za jejich snahu udělat svět lepším.

Kontakty
Samari,o.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
577 012 084, 777 808 777
samari@samari.cz
číšlo účtu: 218288537/0300

