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Úvodní slovo 

Milí přátelé, 

právě se vám do rukou dostává zpráva o činnosti Nadačního fondu 

Sarepta. Přestože naše činnost začala oficiálně až koncem roku 2013, 

práci v zemích třetího světa se věnujeme již několik let. Naše práce 

každým rokem narůstala, až přesáhla finanční možnosti několika málo 

jedinců. Proto jsme se rozhodli založit nadační fond. Věříme, že lidé, kteří 

chtějí pomáhat, se najdou. Doufáme, že stejně jako my, i vy se nadchnete 

pro to, abyste změnili něčí život. 

Tomáš Brchaň 

Předseda správní rady 



NF Sarepta – ve zkratce 

Datum vzniku:  8. listopadu 2013 

Proč tu jsme:  

Účelem Nadačního fondu Sarepta je humanitární a duchovní pomoc 

lidem jiných kultur jak v zahraničí, tak i v České republice. Naším cílem 

není pouze rozdávat chudým lidem peníze. Naše programy jsou 

zaměřené na to, aby se každý jednotlivec, který je součástí těchto 

programů, byl schopen osamostatnit a stát se přínosem pro své okolí.  

Jak jsme začali: 

Nadační fond Sarepta byl založen jednotlivci, kteří už mnoho let jezdí do 

zemí třetího světa a pracují s lidmi těchto kultur.  Na svých cestách jsme 

často svědky situací, ke kterým se nedá jednoduše otočit zády a 

neposkytnout pomoc.  Jednorázová pomoc však často nestačí, a proto 

jsme se rozhodli zahájit několik projektů, které by přinesly 

dlouhodobější a dalekosáhlejší změny k lepšímu v životě lidí, pro které 

jsou určeny. 

Naše poslání:  

Přinést změnu do životů lidí, se kterými pracujeme. 



Správní rada NF Sarepta 

Pavlína Davis 

Místopředsedkyně 

Tomáš Brchaň 

Předseda 

Magdalena Brchaňová 

Členka 

Výsledky hospodaření 

Vzhledem k tomu, že byl Nadační fond Sarepta založen až koncem roku 

2013, většina činností byla v tomto krátkém období věnovaná 

organizačním záležitostem v České republice a zahraničí. Během roku 

2013 nebyly přijaté žádné finanční dary, ani nebyly žádné finanční dary 

vydané. 



Projekty v roce 2013 

Etiopie 

Spolu se svými etiopskými a americkými přáteli jsme založili organizaci 

nazvanou Reaching Beyond Words Ethiopia (Za hranice slov) na pomoc 

vdovám, sirotkům a nuzným dětem. Tato organizace si vzala za své dva 

hlavní cíle: 

 Dát každému dítěti v našem programu příležitost stát se zdravým, 

emotivně silným, dobře vzdělaným a finančně nezávislým jedincem. 

Soustředíme se na to, aby tyto děti získaly dobré vzdělání, a tím lepší 

perspektivu do budoucna vymanit se ze spirály chudoby. 

 Poskytnout vdovám výcvikový program, který jim umožní stát se 

finančně soběstačnými. Nejenže jim dáme možnost „vyučit se”, ale 

zároveň jim jak finančně, tak i prakticky pomáháme se založením 

malé firmy, spořením a dalšími životními záležitostmi. Tímto 

dostanou příležitost zaopatřit svoji rodinu a žít plnohodnotný život. 

Naším záměrem není shromáždit chudé jednotlivce, živit a šatit je, a tím 

je na sobě učinit závislými. Náš program je zaměřený na to, aby se každý 

z těchto jedinců byl schopen osamostatnit a stát se přínosem pro své 

okolí. 

 

 



Filipíny 

Filipíny se staly součástí našeho života již před několika lety, kdy 

jsme dostali příležitost navštívit tři ze 7000 ostrovů, ze kterých 

se Filipíny skládají.  Většina naší práce se v současné době 

soustředí na ostrově Mindanao v oblasti Butuan City. 

Hlavním projektem, na kterém spolu s přáteli z několika dalších 

zemí (Spojených států, Velké Británie a Nigérie) 

spolupracujeme, je Kingdom Message Ministry School (Škola 

královského poselství),  která poskytuje vzdělání chudým 

dětem, které by jinak velice obtížně zístávaly vzdělání.  

Škola původně začala v červnu 2010 (počátek školního roku na 

Filipínách) se čtyřiceti žáky ve třech ročnících – jeslích a dvou 

věkových skupinách mateřské školy. Od té doby se kapacita 

obrovsky znásobila. V roce 2012 jsme uvítali 115 žáků a v 

červnu 2013 jsme otevřeli už čtyři ročníky. Během několika let 

se celková činnost rozrostla natolik, že je v současné době 

podporována ze tří kontinentů – Evropy, Afriky a Severní 

Ameriky. Máme obrovskou vizi investovat do mnohem více 

dětí, dokud jsou ještě malé a tvárné. 

 

 



Nadační fond Sarepta 

Nadační fond Sarepta 

Střítež 154 

739 59 Střítež 

IČO: 023 09 734 

Telefon: +420 733 184 256 

E-mail: info@sareptanf.cz 

Web: http://www.sareptanf.cz  
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