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Milí přátelé, 

právě se vám do rukou dostává zpráva o činnosti Nadačního fondu 
Sarepta. Rok 2014 nám přinesl mnoho aktivit v zemích třetího světa 
a zárověň velké uspokojení z pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují 
– chudým dětem a vdovám. 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. Je velice 
vzácné vidět, jak rodiny dětí v naší škole na Filipínách věnují 
dobrovolně svůj čas vaření obědů pro všechny žáky, přestavbě 
školních budov a zajištění dozoru během přestávek, aby si učitelky 
mohly vydechnout. Je pro nás také zahanbující vidět nasazení a 
obrovský zájem o jednotlivce našich pracovníků v etiopském 
programu, kteří se na každý den setkávají s bídou a mnohými 
potřebami, jež se snaží co nejlépe naplnit.  

Během našich cest v roce 2014 jsme se setkali nejen s chudobou, 
ale zároveň i nadějí, které se dostává těm, jimž máme příležitost 
sloužit. Naší touhou je přinést trvalou změnu do životů druhých lidí. 
Věříme, že se i vy nadchnete pro to, abyste se dotkli něčího života. 

 

 

Tomáš Brchaň 
Předseda správní rady 

Úvodní slovo 



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. 



Pavlína Davis 

Místopředsedkyně 

Tomáš Brchaň 

Předseda 

Magdalena Brchaňová 

Členka 

Výsledky hospodaření 

Správní rada NF Sarepta 

  Označení Příjmy Výdaje

  Příjmy - humanitární projekty    14 600 Kč

  Příjmy - podpora misionářské práce    10 000 Kč

  Příjmy - administrativa             0 Kč

  Výdaje - humanitární projekty    12 140 Kč

  Výdaje - podpora misionářské práce    10 000 Kč

  Výdaje - administrativa             0 Kč

  Celkem    24 600 Kč    22 140 Kč



Soustředíme se na to, aby děti získaly dobré vzdělání, a tím lepší 
perspektivu do budoucna vymanit se ze spirály chudoby. Vdovám 
poskytujeme výcvikový program, který jim umožní stát se finančně 
soběstačnými.  

V roce 2014 jsme byli schopni zabezpečit 12 dětí a 3 vdovy. Šest z 
těchto dětí a všechny tři vdovy našly během roku své sponzory.  

Součástí naší práce je navštěvovat školy, do kterých naše děti chodí 
a spolu s učiteli pracovat na zlepšení studijních výsledků 
jednotlivců. Dětem zároveň hradíme doučovací hodiny, aby měly 
větší šanci na úspěch. 

Tři vdovy prošly výcvikovým programem, který se sestával jak z 
výuky řemesla (převážně ručních prací), tak i základních pravidel 
řízení malé firmy, obchodování, vedení účetnictví a podobně. 
Během roku 2015 budou moci prokázat, kolik se toho naučily a jak 
jsou schopné zabezpečit své rodiny. Jejich spolupráce s naší 
organizací však nekončí. I nadále jim poskytujeme poradenskou 
službu a zároveň jim pomáháme s vedením úspor. 

Rok 2014 byl pro naši etiopskou organizaci velice úspěšný. Podařilo 
se nám uhladit veškeré interní i externí administrativní a finanční 
procesy a jsme plně připraveni přijmout 75 dětí a 12 vdov v roce 
2015. 

Projekty v roce 2014 

Etiopská nezisková organizace 
Reaching Beyond Words (Za 
hranice slov), kterou jsme 
založili společně se svými 
etiopskými a americkými 
přáteli, úspěšně ukončila svůj 
první celý kalendářní rok. Tato 
organizace pracuje s chudými 
dětmi, jejich matkami-
samoživitelkami a vdovami. 

Etiopie 



Filipíny 

Škola královského poselství (Kingdom Message Ministry School), 
která se nachází v Butuan City na ostrově Mindanao a která je 
naším hlavním projektem na Filipínách, poskytuje vzdělání chudým 
dětem, jež by je jinak velice obtížně zístávaly. Během roku 2014 
jsme dosáhli obrovského růstu ve všech ohledech.  

V červnu, který je počátkem filipínského školního roku, jsme uvítali 
146 žáků ve věku mateřské školy až po čtvrtou třídu. Díky štědrosti 
sponzorů ze tří kontinentů – Evropy, Afriky a Severní Ameriky – se 
nám podařilo nejen pro tyto děti zabezpečit pravidelnou výuku, ale 
zároveň i rozšířit program zdravé výživy z 1x na 4x měsíčně. Dětem 
se tak dostává lepšího stravování, což pro mnohé z nich znamená 
jedinný příděl masa a zeleniny vůbec. 

Škola se stává ve svém okolí velice známou a čím dál tím 
prestiznější. Naše děti, přestože pocházejí z velice chudých rodin, 
dosahují poměrně dobrých výsledků, což není vždy pravdou ve 
státních školách. Vládní úřady s námi velice vstřícně spolupracují a 
nabízejí nám některé ze svých služeb zdarma (např. školení 
učitelů).  

V novém školní roce plánujeme rozšířit školní prostory o další 
budovu a uvítat do nich 180 žáků.  

 



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://sareptanf.cz 
 
Číslo účtu: 2500514162 / 2010 – Fio Banka 
Podpora pro Etiopii: variabilní symbol 2510 
Podpora pro Filipíny: variabilní symbol 6300 
Všeobecný dar: variabilní symbol 1000 
 



Děkujeme za Vaši podporu. 


