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Úvodní slovo

Milí přátelé,

je mi velkým potěšením Vám opět předložit výroční zprávu 
Nadačního fondu Sarepta za rok 2018. Ugandskému týmu se podařilo
úspěšně uvést do chodu vše potřebné praktické náležitosti v podobě 
pronájmu kanceláře, rozšířit svoji působnost a dotknout se životů asi 
12 dětí.

V Etiopii úspěšně proběhl pravidelný roční audit a místní sociální 
službou nám byly přiděleny nové děti na další 3-leté období. Tento 
program je již dobře zaběhnutý a místní správa je velmi spokojena s 
naší prací.

Filipíny navštívil náš tým, který přinesl nové pomůcky učitelům a 
provedl školení ke zlepšení výuky s použitím současných moderních 
technologií. I tady je práce ve škole dobře zavedena a pracujeme 
spíše na dalším vylepšení
podmínek.

Děkujeme za to, že s námi sdílíte
naši vizi. Chtěli bychom vás i touto
cestou ujistit, že finnanční 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.



Správní rada NF Sarepta

Tomáš Brchaň Teresa Brozdová Magdalena Brchaňová
předseda místopředsedkyně členka

Výsledky hospodaření 2018

Označení Příjmy Výdaje

Příjmy – humanitární projekty 57 913 Kč

Příjmy – administrativa 0

Výdaje – humanitární projekty 57 913 Kč

Příjmy – administrativa 0

Celkem 57 913 Kč 57 787 Kč



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: httpp://sareptanf.cz

Číslo účtu: 2550055145162 / 2010 – Fio Banka
Podpora pro Etiopii: variabilní symbol 2510
Podpora pro Filipíny: variabilní symbol 6300
Všeobecný dar: variabilní symbol 1000



Děkujeme za Vaši
podporu.


