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Úvodní slovo

Milí přátelé,
Uběhl další rok a my opětně máme příležitost předložit Vám výroční zprávu
Nadačního fondu Sarepta. Děkujeme Vám za všechnu Vaši podporu a za to,
že se naše vize stala i Vaší vizí.
Během roku 2016 jsme podnikli několik cest do zemí třetího světa a znovu se
přesvědčili o tom, že naše péče o ty, kteří se narodili do obtížných životních
podmínek, přináší své výsledky. Dětem na Filipínách i v Etiopii se nadále
dostává dobrého vzdělání a zdravotní péče. Jejich rodiny se učí, jak se o
své děti lépe starat a jak je správně vychovávat. Rodiče, kteří v minulosti
nebyli schopni svoje děti finančně zabezpečit, mají nyní zaměstnání a
dokonce se jim daří i spořit na budoucí potřeby. Změnu pozorujeme nejen
ve vnějších okolnostech, ale převážně ve tvářích těch, se kterými pracujeme.
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za to, že jste v roce 2016 svojí
podporou pomohli mnohým jedincům na cestě k samostatnosti a k tomu,
aby se stali přínosem pro své okolí.
S úctou

Tomáš Brchaň
Předseda správní rady
Sarepta NF

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

Tomáš Brchaň

Pavlína Davis

Magdalena Brchaňová

Předseda

Místopředsedkyně

Členka

Výsledky hospodaření

Označení

Příjmy

Příjmy - humanitární projekty

21 180 Kč

Příjmy - administrativa

0 Kč
11 480 Kč

Výdaje - humanitární projekty

0 Kč

Výdaje - administrativa
Celkem

Výdaje

21 180 Kč

11 480 Kč

Projekt v roce 2016
Etiopie
Rok 2016 opět přinesl mnohé změny do práce v etiopské organizaci
Reaching Beyond Words (Za hranice slov), kterou jsme spolu s našimi
americkými přáteli založili v roce 2013. V prvopočátcích jsme pracovali se
12 dětmi z neúplných rodin a 3 vdovami. V roce 2015 jsme do našeho
programu přivítali 75 dětí a 10 vdov, které prošly odborným školením. V
prvních měsících roku 2016 jsme přidali dalších 10 vdov, které dostaly
příležitost projít odborným školením a obdržet počáteční kapitál k
podnikání. Během roku nás však etiopské vládní organizace, které jsou s
naší prací velice spokojeni, požádaly, abychom k těmto deseti vdovám
přibrali výuku všech rodin dětí, které sponzorujeme. Cílem této výuky je
pomoci rodinám, aby se finančně osamostatnily. Přestože to vyžaduje
obrovské úsilí, pokusíme se v průběhu roku 2017 této žádost vyhovět.
Hlavním problémem, se kterým jsme se v roce 2016 v Etiopii setkali, byla
obrovská inflace, která velice zřetelně zvýšila náklady na provoz
organizace. I když získání finančních prostředků stále zůstává výzvou, dary
přicházejí v nejrůznějších podobách. Například se nám podařilo navázat
spojení s jinými neziskovými organizacemi v Ethiopii, které našim dětem
poskytly oblečení a stravování. Již několik let jsou naše děti také
zaopatřené zdravotní péčí díky přátelům z jiné organizace, která jim ji
poskytuje zdarma.
Na konci roku 2016 jsme byli nuceni přestěhovat centrálu naší etiopské
neziskové organizace do nových prostor. V Adis Abebě je velice obtížné
najít vhodné prostory pro provoz takovéto organizace. Po dlouhém hledání
jsme uzavřeli dohodu se spřátelenou neziskovou organizací a spolu s nimi
jsme pronajali objekt, který všem stranám plně vyhovuje. Tímto se nám
také podstatně snížily náklady na pronájem.

Naše sociální pracovnice stále pravidelně navštěvuje rodiny a školy dětí.
Děti se nadále pilně vzdělávají a když některé ve škole zaostávají,
poskytneme jim doučování.
V roce 2017 plánujeme rozšířit možnosti zaměstnání pro účastnice našich
vzdělávacích kurzů. Otevírají se nám možnosti v místní továrně v Adis
Abebě, kde jsou ochotni některé z našich vdov zaměstnat.
Vždy když na konci roku hodnotíme práci etiopské Reaching Beyond Word,
nepřestáváme se divit, kolika lidským životům byla poskytnuta naděje pro
budoucnost. Úsměvy těch, se kterými se v Ethiopii setkáváme jsou naší
nějvětší odměnou.

Projekt v roce 2016
Filipíny
V roce 2016 Škola královského poselství (Kingdom Message Ministry
School) v Butuan City na ostrově Mindanao oslavila již sedm let svého
působení. V červnu, kdy začíná filipínský školní rok, do školy nastoupilo 192
žáků. Na konci školního roku (v březnu) žáci šestého ročníku ukončí
povinnou školní docházku. Je těžké uvěřit, že naše první děti, pro které
jsme v roce 2010 otevřely dveře mateřské školy, už budou končit. Věříme,
že mnohé z nich se rozhodnout ve studiu pokračovat a zůstanou s námi i v
následujících letech.
K zásadním změnám v roce 2016 došlo ve vedení třídních schůzek. Rodiče
nyní dochází na individuální pohovory s učitelkami každý měsíc a přebírají
větší zodpovědnost za výsledky svých dětí. Věříme, že se tímto podaří
pomoci rodičům, aby více podporovali svoje děti v domácí přípravě a
studiu.
V srpnu 2016 se podařilo získat dostatek finančních prostředků na
vybetonování školního dvora a opravu plotu okolo školního pozemku.
Rodiče žáků se zúčastnili práce, čímž se snížily celkové náklady na tento
projekt.
Díky štědrým dárcům se stále daří dětem poskytovat pravidelné týdenní
stravování. Vzhledem k tomu, že většina z rodin našich žáků si nemůže
dovolit více než rýži s omáčkou, všichni velice ocení maso a zeleninu, které
jim škola během stravování nabízí.
Slova mohou jen těžko vyjádřit naši vděčnost všem dárcům, kteří věrně
přispěli k tomu, aby mladá generace filipínců, kteří pocházejí z chudých
rodin, dostala příležitost lepšího vzdělání a naděje pro budoucnost.

Nadační fond Sarepta

Nadační fond Sarepta
Střítež 154
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Děkujeme za Vaši podporu.

