ZPRÁVA O ČINNOSTI SAMARI, O.S. V ROCE 2010
1. Humanitární organizace Samari, o.s.
Jsou to již téměř čtyři roky, kdy skupina zkušených humanitárních pracovníků dala hlavy
dohromady a založila občanské sdružení Samari. Rozhodli se zprostředkovávat pomoc potřebným
lidem nejen v České republice ale i v zahraničí. Jejich posláním je poskytnout pomoc těm, kteří si
sami pomoci nemohou.
Mezi jejich hlavní cíle patří:
podpora

vzdělání dětí v rozvojových zemích

realizace

dobrovolnických programů, propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví

pomoc

obětem válek, chudoby apod.

zvyšování

kvality života a zdraví obyvatel v České republice i v zahraničí

Aby těchto cílů dosáhli, vzniklo pět projektů:
Paprsky

naděje – podpora vzdělání dětí z Bangladéše

Dobrovolnické
Zrnka

centrum Samari – pomoc potřebným především v České republice

moudrosti – vzdělávání v nejrůznějších oblastech života; součástí projektu je i Klub

zdraví Samari
Samari

sýpka – okamžitá pomoc lidem v nouzi

Pospolitost

potrhlých poutníků – smíchem a pohybem vyplňuje prázdné místo v lidském

životě
Během své dosavadní existence byla prostřednictvím Samari, o.s. Poskytnuta pomoc lidem nejen
v České republice, ale i na Ukrajině, v Rumunsku, na Haiti a v Bangladéši.
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PAPRSKY NADĚJE
Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková
Projekt podporují: Maranatha o.s., Zlínský kraj
Bangladéš
Bangladéš – země ležící v deltě dvou velkých řek Gangy a Brahmaputry. V této asijské zemi hýřící
barvami, kde více než 40 % populace žije pod hranicí chudoby, tvoří téměř polovinu obyvatelstva
děti do 15 let. Přestože je školní docházka povinná, gramotnost populace nedosahuje ani 50 %. Je
to díky neexistenci škol na venkově a velkým výdajům za školné, které nemohou rodiče platit.
Přitom vzdělání může dětem dopřát lepší budoucnost. Už by nemuseli jako dospělí pracovat na
polích nebo v textilních továrnách. Kdyby uměli číst, psát a počítat, mohli by si například otevřít
malý obchůdek se zeleninou. Jenže k získání vzdělání jsou zapotřebí peníze.
Posláním projektu Paprsky naděje je poskytnout chudým bengálským dětem přístup ke vzdělání.
Podpora jednotlivých dětí
Díky 100 sponzorům z České a Slovenské republiky v současnosti navštěvuje 343 chudých dětí 39
škol v odlehlých částech Bangladéše. Mezi základní předměty, které se děti ve školách učí patří
bengálština, matematika, etika a angličtina. Ze sponzorského daru je dětem hrazeno školné, školní
uniforma, školní pomůcky, jídlo a ubytování. Sponzorský dar se pohybuje ve výši 460 až 800 Kč
měsíčně.
Od vzniku projektu ukončilo školní docházku na vesnických školách 107 dětí, z nichž 77 pokračuje
ve studiu na internátní škole.
V roce 2010 bylo na podporu vzdělání bengálských dětí do Bangladéše odesláno 1.754.775 Kč
(88.035 USD).
Spolupracující organizace: Bangladesh Children´s Sponsorship and Services (BCSS), koordinátor
Benjamin Raksham
Podpora provozu škol
V jižní části Bangladéše v okrese Gopalgonj probíhá jiná forma pomoci. Z daru pohybujícího se
okolo 25.000 Kč ročně, sponzoři přispívají na celkový provoz pěti škol – Dhakinpar, Guakhola,
Kandi, Kassatoli, Tarakanda. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny platy dvou učitelů, školní pomůcky
pro děti a vyučovací pomůcky pro učitele. V roce 2010 tyto školy navštěvovalo 264 dětí.
Spolupracující organizace: World Harvest Society of Bangladesh (WHSB), koordinátor David
Sikdar .

Akce v roce 2010:
Kontrolní
Projekt

mise do Bangladéše

Moskytiéry pro Bangladéš

Vánoční

charitativní aukce

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI
Vedoucí projektu: Ing. Johana Ajglová
Projekt podporují: Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Maranatha o.s.
Dobrovolnické centrum Samari se ve svých třech programech akreditovaných Ministerstvem vnitra
České republiky zaměřuje na pomoc lidem ve Zlínském kraji.
Děti a mládež
Dobrovolníci se ve svém volném čase věnují dětem v dětských domovech nebo v centrech pro
děti. Jsou pro ně kamarády se kterými si hrají, povídají, chodí na procházky, do kina, učí se spolu,
píší domácí úlohy apod. K dětskému úsměvu někdy stačí tak málo.
V rámci programu Děti a mládež navštěvuje tři zařízení ve Zlínském kraji deset dobrovolníků, kteří
za rok 2010 věnovali dětem 616 hodin svého času.
Senior
Velká část dobrovolníků navštěvuje také seniory. Společně si čtou, luští křížovky, chodí na
procházky, vzpomínají a povídají si.
V rámci programu Senior navštěvuje pět zařízení ve Zlínském kraji 22 dobrovolníků, kteří za rok
2010 věnovali seniorům 1833 hodin svého volného času.
Handicapovaní
Cílem tohoto programu je začlenit handicapované děti a dospělé do společnosti. Dobrovolníci
vedou rozličné kroužky nebo pomáhají při různých aktivitách v centrech pro handicapované.
V rámci programu Handicapovaní navštěvují jedno zařízení ve Zlínském kraji tři dobrovolníci, kteří
za rok 2010 věnovali handicapovaným 127 hodin svého volného času.
Kromě těchto programů existují další dva, prostřednictvím kterých dobrovolníci pomáhají všude
tam, kde vzniká aktuální potřeba.

Krizové události
I v roce 2010 dobrovolníci Samari pomáhali při mimořádných událostech. V květnu se zúčastnili
pomoci při vyklízení bahna a zničených věcí v záplavami postižených Troubkách, v říjnu vymalovali
pět domů v Bílém Kostele a Dolní Suché na Liberecku, které bylo rovněž zasaženo ničivou
povodní. Dobrovolníci Samari se také podíleli na rozvozu darovaných skříní pro obyvatele
zaplavených Zdounek.
V souvislosti s povodněmi pomáhalo v rámci programu celkem 17 dobrovolníků.

Zahraniční dobrovolnická pomoc
Každoroční čtrnáctidenní pomoci na kardiologickém oddělení vinogradské nemocnice na
Zakarpatské Ukrajině se zúčastnilo osm dobrovolníků. Během svého pobytu vyměnili okna a
dveře, provedli položení keramické dlažby a obkladů v kuchyni, na jednotce intenzivní péče a na
toaletách. Zmíněné prostory spolu s dalšími třemi pokoji pro personál také vymalovali. Hodnota
dobrovolnické práce včetně dodaného materiálu byla odhadnuta na 400.000 Kč.

Všem dobrovolníkům Samari je poskytováno odborné školení, supervize, pojištění a úhrada výdajů
spojených s dobrovolnickou činností.

Akce v roce 2010:
Pomoc
Sběr

při odstraňování následků povodní v Troubkách

odpadků pod Tlustou horou

Malování
Večer

na Liberecku po ničivých povodních

pro dobrovolníky

Rekonstrukce
Kouzelník

kardiologického oddělení v ukrajinském Vinogradovu

pro otrokovické děti

Spolupracovali: Mgr. Lenka Rezková, Pomoc bez hranic, o.s.

ZRNKA MOUDROSTI
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová
Koordinátorka Klubu zdraví Samari: Ing. Johana Ajglová
Projekt podporují: Statutární město Zlín, Zlínský kraj
V roce 2010 uspořádalo Samari, o.s. na dvanácti místech Zlínského kraje putovní výstavu Naděje
pro Bangladéš. Cílem výstavy bylo seznámit veřejnost s životem v této chudé zemi.
Zlínská kapela Gibon uspořádala v prázdninových měsících pro Samari, o.s. benefiční koncert.
Součástí akce byla finanční a materiální veřejná sbírka, jejíž výtěžek pomohl zaplaveným na
Liberecku.
Akce v roce 2010:


Účast na akci Život není zebra



Výstava Naděje pro Bangladéš



Koncerty skupiny Gibon na pomoc zaplaveným



Přednášky o Bangladéši ve školách



Beseda o řecké Samarině

Klub zdraví Samari
Od září 2009 kdy byl otevřen Klub zdraví Samari mají všichni příznivci zdravého životního stylu
možnost získat nové poznatky o tom, jak žít zdravě. Mohou se také se stejně smýšlejícími lidmi
setkat, vyměnit si své názory a přitom všem ochutnat zdravá jídla.

Posláním tohoto projektu je totiž přispívat prostřednictvím odborných přednášek ke zlepšení
zdravotního stavu obyvatel. Přednášky jsou pořádány každou první středu v měsíci v prostorách
expozice Baťova mrakodrapu od 18. hodiny.
V roce 2010 se přednášek zúčastnilo téměř 400 posluchačů.

Přednášky Klubu zdraví Samari 2010:
Jak

se zbavit nadváhy – MVDr. Kateřina Janovská

Bylinné

přípravky a tinktury z rostlin – Mgr. Jarmila Podhorná

Psychická
Nový

podpora blízkých v tíživé situaci – Mgr. Soňa Pančochová

začátek (NEW START) – Renata Chlebková

Zdraví

s humorem – Olga Pazerini

Praktické

využití léčivých rostlin – Jiří Wojnar

Muzikoterapie
Pohybem
O

– Jan Trunda

ke zdraví – MUDr. Jaroslav Minařík

důvěře, sebedůvěře, aneb jak žít plnohodnotný život – Martin Žůrek

Jak

se před Vánocemi nepohádat – Jan Dymáček

V roce 2010 byly v souvislosti s projektem Klub zdraví Samari přijaty dotace v celkové výši 10000 Kč.

SAMARI SÝPKA
Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová
Projekt podporují: JYSK s.r.o., město Březnice, GW cz, s.r.o., Hamé s.r.o.
Samari sýpka představuje jakýsi pomyslný pohotovostní fond, jehož prostředky mohou být použity
k okamžité pomoci. Dárci mohou přispívat hmotnými i finančními dary.
V roce 2010 bylo použilo 55.000 Kč na nákup skříní pro vyplavené obyvatele v obci Zdounky.
Částka 13.000 Kč byla předána organizaci Lékaři bez hranic, kteří pomáhali zemětřesením
zasaženému Haiti.
Díky darům ze Samari sýpky mohli dobrovolníci odstraňovat následky záplav v Troubkách a ve
dvou vesnicích na Liberecku pomohli vymalovat pět povodní zasažených domů. Samari sýpka zde
také věnovala částku 7.905 Kč na nákup sanační barvy a předala darované paštiky v hodnotě
120.000 Kč. Jedné ze zatopených rodin byla rovněž věnována kompletní kuchyňská linka i s
příslušnými spotřebiči.
Suma 12.600 Kč byla použita na úhradu dopravy potřebného humanitárního materiálu a nábytku
do Zdounek a obyvatelům Liberecka.
Akce v roce 2010:
Finanční

pomoc Haiti

Praktická

výpomoc záplavami postiženým občanům v Troubkách

Praktická

výpomoc povodní postiženým obyvatelům na Liberecku

Skříně

pro zaplavené (Zdounky)

Kuchyňská

linka a spotřebiče (Liberecko)

POSPOLITOST POTRHLÝCH POUTNÍKŮ
„Náčelník“ projektu: František Tomanec
Pospolitost potrhlých poutníků vnáší úsměvy a pohodu do našich životů. V roce 2010 připravila
šest příležitostí jak zažít poutnickou potrhlost na vlastní kůži. Společného putování oblastmi
českými i cizokrajnými se zúčastnilo 16 nadšenců.

Akce v roce 2010:
Strážovské
Salašení
Lukov

velikonoce

pod Čerňákem

– Loukov aneb „Pojedeme na luka, až kukačka zakuká“

Samari

v Samarině

Potrhlé

povolební putování Salaš – Salaš aneb „Putovali Valaši od Salaše k Salaši“

Nízkotatranské

salašení

VEŘEJNÉ SBÍRKY
Veřejná sbírka pro zahraničí
Sbírka je určena na vzdělávací, zdravotnickou, potravinovou a rekonstrukční pomoc lidem v
zahraničí. Během jejího konání od 17.12.2007 do 16.12.2010 bylo využito 81.103 Kč. Za tyto dary
byly postaveny tři jednoduché školy na jihu Bangladéše, nakoupeny a předány moskytiéry chudým
lidem z malarických oblastí stejné země a nakoupen a předán zdravotní materiál českým krajanům
v rumunském Banátu.
Nová sbírka pro pomoc lidem v zahraničí bude otevřena 1.7.2011.
Veřejná sbírka pro ČR
Spolupráce: obec Březnice
Sbírka na pomoc potřebným v České republice probíhá od 21.7.2009. V roce 2010 bylo použito
63.000 Kč na nákup 40 kusů skříní pro obyvatele obce Zdounky a 12.596 Kč na nákup malířského
materiálu, kterým dobrovolníci Samari vymalovali pět domů ve dvou vesnicích na Liberecku, které
byly postiženy povodní.
K 31.12.2010 na účtě sbírky zůstává 3.088 Kč.

Hospodaření Samari, o.s. v roce 2010

ROZVAHA

Aktiva

Stav k 1.1.2010 v tis. Kč

Stav k 31.12.2010 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem

8

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

95

95

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

-87

-95

1217

836

Zásoby celkem

78

53

Pohledávky celkem

31

17

1108

766

0

0

1225

836

Stav k 1.1.2010 v tis. Kč

Stav k 31.12.2010 v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem

1088

710

Jmění celkem

1101

931

Výsledek hospodaření celkem

-13

-221

Cizí zdroje celkem

137

126

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

69

69

Krátkodobé závazky celkem

68

57

Jiná pasiva celkem

0

0

1225

836

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Pasiva

Pasiva celkem

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
(k 31.12.2010 v tis. Kč)
Náklady

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované náklady celkem

166

0

166

Služby celkem

305

0

305

Osobní náklady celkem

325

0

325

Daně a poplatky celkem

0

0

0

Ostatní náklady celkem

31

16

47

Odpisy, prodaný majetek, tv. rezerv a opravných položek

8

0

8

Poskytnuté příspěvky celkem

17

0

17

Daň z příjmů celkem

0

0

0

852

16

868

celkem

Náklady celkem

Výnosy

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

38

38

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

Aktivace celkem

0

0

0

189

0

189

0

1

1

Přijaté příspěvky celkem

368

0

368

Provozní dotace celkem

51

0

51

Výnosy celkem

608

39

647

Výsledek hospodaření před zdaněním

-244

23

-221

0

0

0

-244

23

-221

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

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

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

