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Úvodní slovo

Milí přátelé,

je mi velkým potěšením Vám opět předložit výroční zprávu Nadačního 
fondu Sarepta, tentokrát za rok 2017. Tento rok byl pro naši práci velice 
významný a v mnohých ohledech úspěšný. Počet dětí v naší škole na 
Filipínách se zvýšil na 210 a v etiopském programu se nám podařilo 
navázat hlubší spolupráci jak s dalšími místními neziskovými 
organizacemi, tak i vládními orgány. Naším největším úspěchem však 
bylo založení nové neziskové organizace v Ugandě s cílem pomoci dětem 
z chudých rodin, aby mohly získat dobré vzdělání, a tím lepší perspektivu 
do budoucna.

Během roku se našim mezinárodním týmům podařilo několikrát vyjet do 
zahraničí a navštívit všechny programy, kterých jsme součástí. Vděčnost 
těch, jejichž životy se mění díky štědrosti a podpoře druhých, je nám 
obrovskou odměnou. 
Děkujeme za to, že s námi 
sdílíte naši vizi. Chtěli bychom 
vás i touto cestou ujistit, že 
finanční a modlitební oběť, 
kterou přinášíte, není nadarmo.

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.



Pavlína Davis

místopředsedkyně
Tomáš Brchaň

předseda

Magdalena Brchaňová

členka

Výsledky hospodaření

Správní rada NF Sarepta

  Označení Příjmy Výdaje

  Příjmy - humanitární projekty    21 680 Kč

  Příjmy - administrativa             0 Kč

  Výdaje - humanitární projekty   21 680 Kč

  Výdaje - administrativa             0 Kč

  Celkem    21 680 Kč    21 680 Kč



Naše etiopská organizace Reaching Beyond Words (Za hranice 
slov) v roce 2017 oslavila již páté výročí svého působení. Když se 
díváme zpět na tyto požehnané roky, nepřestáváme se divit, kolik 
změn v životech jednotlivců i celé komunity jsme měli možnost 
zakusit. Malá skupinka dvanácti dětí, které jsme v roce 2013 do 
programu přivítali, se rozrostla na sedmdesát pět. Během těchto 
pěti let šedesát vdov a svobodných matek absolvovalo výcvikový 
program. Tyto ženy si buď založily své vlastní firmy, nebo s naší 
pomocí nalezly zaměstnání a poprvé v životě byly schopné 
zaopatřit své rodiny.

Díky štědrým dárcům se nám i v roce 2017 dařilo finančně 
zabezpečit chod programu. Každé tři měsíce jsme mohli dodržet 
slovo a všem rodinám poskytnout zásobu oleje a teff mouky na 
pečení injery (nekvašeného chleba), který je v Etiopii základní 
potravinou. Také jsme i nadále spolupracovali s našimi filipínskými 
přáteli, kteří v Adis Abebě slouží jako misionáři a poskytují dětem 
v našem programu pravidelné měsíční stravování.

Naše sociální pracovnice pravidelně navštěvuje rodiny a školy 
dětí. Sobotní doučovací hodiny, které dětem poskytujeme, přináší 
stále lepší výsledky. V loňském roce všechny naše děti postoupily 
do vyšších ročníků, což považujeme za obrovký úspěch, zvláště 
když si uvědomíme, z jakého prostředí tyto děti pochází.

Rok 2017 také přinesl změnu ve výcviku vdov a svobodných 
matek. Nejen že jsme dostali příležitost jim poskytnout dodatečné 
pracovní kurzy v dílnách jedné naší spřátelené neziskové 
organizace, ale také se nám podařilo několika z nich najít stálé 
zaměstnání v místní továrně v Adis Abebě.

Projekt v roce 2017

ETIOPIE

Když hodnotíme rok 2017, 
přichází nám na mysl jen 
jedno slovo – vděčnost. 
Vděčnost Bohu za jeho 
zaopatření, vděčnost za 
ty, se kterými smíme 
v Etiopii spolupracovat a 
vděčnost za viditelné 
změny v životech těch, 
kterým je poskytována 
pomoc. 



Rok 2017 přinesl mnohé změny v organizaci a vedení Školy 
královského poselství (Kingdom Message Ministry School) v 
Butuan City na ostrově Mindanao, kterou na Filipínách 
provozujeme. Největší změnou pro nás bylo uzavření slmouvy se 
skupinou nových učitelů. Díky tomu, že filipínská vláda v roce 
2017 uvolnila mimořádné finanční prostředky na zaměstnání 
většího množství učitelů ve státním sektoru, většina učitelů, kteří 
v naší škole pracovali již několik let, se rozhodla přestoupit. Učit 
ve státní škole na Filipínách je velkou výsadou, zvláště proto, že 
platy dvakrát až třikrát převyšují platy v soukromých školách. 
Zároveň s vyšším příjmem s sebou tato výsada ale přináší 
zodpovědnost za 60 dětí v jedné třídě oproti 20 dětem v 
soukromých školách, a tudíž věští nároky na výuku. Noví učitelé, 
které jsme přijali, se rychle přizpůsobili chodu školy a děti si je 
velice oblíbily.

V březnu 2017 první děti Školy královského poselství ukončily 
povinnou školní docházku (povinná docházka na Filipínách 
pokrývá věk dětí od školky do šesté třídy). Když jsme jim v roce 
2010 poprvé otevřeli dveře mateřské školy, absolvování školní 
docházky pro ně i pro nás bylo tehdy jen vzdáleným snem. Proto 
nám bylo velkým potěšením jim na konci roku předat diplomy. 
Největší radost nám však udělaly tím, že se rozhodly ve studiu 
pokračovat a většina z nich se v červnu, kdy začíná školní rok na 
Filipínách, vrátila do školy.

Naše práce na Filipínách se rok od roku rozrůstá. Díky Škole 
královského poselství máme možnost pomoci více a více dětem a 
rodinám, které by jen stěží nalezly naději pro lepší budoucnost. 
Děkujeme za to, že nám v této práci stojíte po boku.

Projekt v roce 2017

FILIPÍNY



V roce 2017 se nám podařilo založit novou neziskovou organizaci 
Reaching Beyond Words (Za hranice slov) v městě Kampala v 
Ugandě. V této zemi žije více než třetina obyvatel pod hranicí 
chudoby. Padesát procent těchto obyvatel je mladších než čtrnáct 
let, což z Ugandy činí věkově nejmladší zemi na světě. Velké 
množství této mládeže žije na ulicích měst. Díky obrovské 
chudobě se přístup ke vzdělání stal výsadou, kterou mají jen 
málokteří.

Cílem našeho programu je pomoci dětem ve věku 6-18 let, aby 
mohly pravidelně chodit do školy. Poskytujeme jim veškeré školní 
potřeby, uniformy, sportovní oblečení a platíme školné. V roce 
2017 jsme takto umožnili školní docházku deseti dětem a 
plánujeme jejich počet rozšířit, jakmile nám to finanční prostředky 
dovolí.

Sociální pracovníci v Reaching Beyond Words-Uganda velmi 
přispěli k celkovému úspěchu prvního roku. Pravidelně 
navštěvovali děti jak doma, tak i ve škole s cílem zjistit, jak si děti 
vedou akademicky, sociálně, duchovně a zdravotně. Na základě 
těchto návštěv vždy vypracovali plán rozvoje pro každé jednotlivé 
dítě.

Každý měsíc jsme pro děti organizovali setkání v našem centru, 
kde se hlouběji seznamovaly s cílem programu, učily se znát 
biblické příběhy a biblické principy a měly mnoho příležitostí ptát 
se na věci, které je zajímaly.

Přestože je tento program v Ugandě relativně mladý, velice rychle 
bylo možné pozorovat pozitivní výsledky. Změnil se celkový 
přístup nejen k programu, ale i k životu jak ze strany dětí, tak i 
jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Jedním z příkladů je 
Samuelova matka, Annet. Annet nikdy nezdravila lidi ve svém 
okolí, a když někdo pozdravil ji, neodpověděla. Od té doby, co 
bylo jejímu synovi umožněno chodit do školy, se celá změnila a 
nejenže sousedy pozdraví, ale ještě se na ně usměje. 

Jsme Bohu vděční za vše, co v životě těchto dětí a jejich rodin činí, 
a těšíme se, že Vám v příštím roce budeme moci předložit mnohá 
další svědectví z roku 2018.

Projekt v roce 2017

UGANDA



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

Nadační fond Sarepta



Děkujeme za Vaši 
podporu.
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