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Vážení přátelé SIRIRI,

na následujících stránkách předkládáme přehled 
aktivit, které díky vaší pomoci pomáhají v jedné 
z nejchudších zemí světa bojovat proti bídě, 
nevzdělanosti a nedostatku zdravotní péče.

Středoafrická republika se opět i během roku 2018 
objevovala na posledních místech v mnoha indexech 
srovnávajících země z hlediska ekonomické prosperity, 
životní úrovně a bezpečí státu.

V této dlouhotrvající krizi je o to více jasné, že jediná 
cesta ke zlepšení situace vede poskytnutím kvalitního 
vzdělání a zabezpečením základní lékařské péče.

Rok 2018 byl pro SIRIRI v mnohém přelomový. 
Podařilo se nám rozšířit úspěšný vzdělávací program 
Škola hrou ve Středoafrické republice do dalších 
velkých měst v SAR: kromě Bozoum se učí podle 
moderní pedagogiky a v rodném jazyce sango 
i v Bouar a školení studentů proběhlo i v hlavním 
městě Bangui. Za velký krok kupředu považujeme 
to, že vybraní středoafričtí učitelé, kteří si dobře 
osvojili principy programu Škola hrou, jsou schopni 
aktivně se zapojit při každoročním srpnovém školení 
jako lektoři po boku evropských lektorů a předávat 
zkušenosti svým kolegům a být jim oporou i během 
školního roku po odjezdu evropských zástupců SIRIRI. 
Tím se postupně program stává nezávislým pouze na 
našich lektorech a iniciativu přebírají místní kantoři. 
Škola hrou přináší jasné výsledky: podle vyjádření 
středoafrických učitelů četla při výuce ve francouzštině 
v páté třídě sotva třetina žáků, při výuce v mateřském 
jazyce čte v prvních dvou ročnících 90 % žáků.

Silnou finanční podporu zdravotních zařízení, mnoha 
škol a rozvíjení programu Škola hrou můžeme 
realizovat jen díky vaší velkorysé přízni. SIRIRI je 
postavena na široké síti dobrovolníků a dárců, kteří 
neváhají obětovat svůj čas a prostředky pro společnou 
práci, která přináší výsledky a naději.

Děkujeme za vaši podporu.

Pavel Škopek, 
předseda správní rady SIRIRI

SIRIRI je obecně prospěšná společnost,  
jejímž cílem je podporovat obyvatele  
Středoafrické republiky na cestě k soběstačnosti. 
Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřuje na 
rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. 
Dlouhodobě podporuje střední školu 
a stacionář pro sirotky v Bozoum, studenty na 
vysokých školách a poskytuje zdravotní péči 
nejohroženějším skupinám obyvatel. Partnery 
organizace jsou misionáři z Řádu bosých 
karmelitánů, kteří v SAR žijí a pracují již několik 
desítek let. Díky této spolupráci a přízni dárců 
je SIRIRI schopna reagovat na skutečné potřeby, 
pomoci konkrétním lidem a zapojovat do projektů 
místní pracovníky. SIRIRI pořádá vzdělávací 
a osvětové akce pro děti i dospělé, kterými se 
snaží upozornit českou veřejnost na situaci v SAR 
a význam rozvojové spolupráce.



Rok 2018

Program Škola 
hrou v SAR získává 

cenu SDGs, unikátní 
ocenění za naplňování 

Cílů udržitelného 
rozvoje OSN 

v Česku.

Čtvrtý 
ročník kurzů 

Škola hrou v SAR. 
Tentokrát do měst 

Bozoum a Bouar odjíždí 
14 dobrovolníků a školí 238 
místních učitelů. Evropští 

dobrovolníci pracují po 
boku středoafrických 

školitelů.

Odpečeťujeme 
kasičku a počítáme 
dobrovolné vstupné 

z benefičního koncertu 
České mše vánoční, kterou 

25. 12. 2017 tradičně 
organizuje ZUŠ Na 
Popelce. Celkem se 
vybralo 45 633 Kč.

V oboře 
Hvězda se 

v rámci benefičního 
běhu francouzského 

lycea v Praze „vyběhalo“ 
95 000 Kč na výrobu 
zhruba 1 900 kusů 

slabikářů.

Fakulta 
humanitních studií 

UK organizuje prodej 
výrobků charitativního 
obchodu Ruku v ruce 
na své půdě v Praze-

Jinonicích. Fakulta svým 
studentům nabízí 

prodej formou 
brigády.

Iniciátorka 
programu Škola 
hrou Ludmila 

Böhmová přebírá 
cenu Via Bona 

v kategorii Srdcař 
roku.

Dvojice 
zástupců 

SIRIRI se vydává do 
Středoafrické republiky 

na evaluační cestu programu 
Škola hrou, navštěvují 26 

tříd, vedou rozhovory s učiteli 
a provádějí dotazníky s více než 
840 školáky. V rámci cesty školí 

dva dobrovolníci téměř 100 
studentů pedagogického 

institutu v hlavním 
městě Bangui.

Ve 
Skleněném paláci 

na Praze 6 slaví SIRIRI 
12 let od svého založení, 

hosty večera jsou náměstek 
ministra zahraničních věcí 
ČR Martin Tlapa, italský 

misionář působící v SAR O. 
Aurelio Gazzera a současný 

senátor parlamentu ČR 
Pavel Fischer.

Leden

Březen
Duben

Červen

Květen

Říjen

Fabrice 
Martina na 

pozici ředitele 
organizace střídá 
dlouholetá aktivní 

členka týmu 
SIRIRI Terezie 

Imlaufová.

Listopad

Prosinec
Srpen



Projekty SIRIRI

Santé – rozšíření kapacity koordinačního centra Svatého Michala v Bouar 
pro léčení a asistenci osobám postiženým HIV/AIDS

Střední škola v Bozoum

Dostavba dvou tříd  
střední školy v Bozoum

Stacionář pro sirotky Duha 
(Arc-en-ciel)

Centrum vzdělávání žen  
„Kana“

Podpora VŠ studentůŠkola hrou v SAR

Podpora školáků v Bouar

Radio SIRIRI – podpora  
výuky jazyka sango

Učiliště pro automechaniky 
v Baoro

*  Z 90 % podpořeno MZV ČR,  
10 % spoluúčast SIRIRI.

*  Projekt podpořen ambasádou ČR v Abuji.

2006

10 000 EUR

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2015

2 000 EUR

dlouhodobý

Bouar

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2018

3 000 EUR

jednorázový

Bouar

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2011

10 000 EUR

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2018

20 000 EUR*

jednorázový

Bozoum a okolí

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2015

50 000 EUR

dlouhodobý

Bozoum – pro učitele 
z Prefektury Ouham-Pende 
a Nana-Mambere

Začátek realizace:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2012

6 000 EUR

dlouhodobý

Baoro

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2013

15 000 EUR

dlouhodobý

Bangui

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2013

2 000 EUR

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2014

209 000 EUR*

jednorázový

Prefektura Ouham-Pende 
a Nana-Mambere

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Anne Marie,  
misionářka z Konga,  
odpovědná za provoz stacionáře

Studenti z učiliště

Luther Yapelendji

Pavel Frelich,  
ředitel České rozvojové agentury

Tomáš Jindříšek,  
managing partner

Dr. Angelo Sala

„Rodiče 
tu stojí před volbou, 

které ze svých nemocných dětí 
uzdraví. Na uzdravení všech svých 

nemocných dětí nemají peníze. 
A sirotek má v rodině zcela 

druhořadé postavení.“

„Ve Středoafrické 
republice jsou jen dvě 

podobná učiliště. Jedno je 
v hlavním městě Bangui, to druhé, 
prestižnější, je toto v Baoru. Máme 

velkou šanci se po absolvování 
této školy dobře uživit.“

„Na vítězném 
projektu jsme ocenili, že 

na jeho přípravě spolupracovali 
i středoafričtí učitelé a odpovídá 

tak tomu, co středoafrické školství 
skutečně potřebuje. Tento inovativní 
projekt založený na myšlenkách J. A. 

Komenského má vysoký standard 
pedagogiky 21. století.“

„Čtyřicet let 
je pěkný milník a příležitost pro malou 

rekapitulaci života… nebo alespoň checkpoint 
:) Mám se dobře, mám skvělou rodinu, realizuji 

se, mám mnoho přátel a potkávám inspirativní lidi. 
Tedy vás. Všichni z vás více či méně ovlivnili nějakým 

pozitivním způsobem můj život. A za to díky. Já bych tedy 
symbolicky při této příležitosti také rád ovlivňoval něčí 

životy. Je zajímavé, jak někdy stačí málo, abyste změnili celý 
život jednoho člověka nebo rodiny. Proto místo dárků, prosím, 
přispějte na tento projekt: Centrum pro vzdělávání žen Kana 
ve Středoafrické republice. Říká se, že pokud někdo opravdu 
může pozvednout chudé rozvojové země, jsou to ženy, které 
se tam narodily. Ženy a dívky často pouze zahájí základní 
studium, je pro ně ale obtížné ho dokončit kvůli rodinným 
povinnostem a také proto, že priorita vzdělání je vyhrazena 

spíše mužům. Pokud vybereme třeba 33 600 Kč, navždy 
jsme vylepšili život šesti rodinám na světě.  

To není špatné, že?“

„Česká podpora 
tohoto projektu pro nás byla ideální. Byli 

jsme schopni ji po menších částech v průběhu roku 
poskytovat velkému množství pacientů. Když jsme 

ale např. dostali od jedné velké organizace jako pomoc 
najednou 30 velkých kontejnerů s cereáliemi, bylo to sice 
skvělé, ale nebylo možné to množství ani skladovat ani 

distribuovat. Než si pro pomoc lidi z velkých vzdáleností pěšky 
přišli, část potravin se rozkradla, část sežrali termiti a lidé si 
navíc nemohli odnést větší množství najednou, protože zvládli 

vzít jen tolik, kolik unesli na rukou. V zemi, kde je 2,9 mil. 
obyvatel (z celkových 4,5 mil.) závislých na humanitární 

pomoci, bude česká pomoc velmi chybět.“

„Vyrůstal 
jsem bez táty, přesto jsem v roce 

2018 úspěšně odmaturoval na střední 
škole v Bozoum a rozhodl se studovat 
management výpočetní techniky na 

Institutu vyšší školy řízení a aplikované 
vědy. U nás si málokdo zvolí tento obor, 

tak věřím, že mi to po studiích otevře nové 
šance, jak získat práci. Jsem vděčný, že jsem 
byl zařazen mezi ty, které SIRIRI podporuje 

při studiu na univerzitě. Vím dobře, jak 
je výjimečné, když polosirotek jako já 

dostane takovou šanci.“

Za projekt Škola hrou v SAR  

získala SIRIRI v roce 2018  

cenu České rozvojové agentury  

za naplňování Cílů udržitelného  

rozvoje (SDGs).



Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky 
společnosti SIRIRI, o. p. s. („Společnost“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, 
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018 a výkazu 
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy 
této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 
k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 
v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora je

bez výhrad.

V Praze, 17. 6. 2019

Ing. Karel Novotný,
auditor č. evidenční 1824

Organizační kancelář Praha
K Závorám 171, 143 00 Praha 4

Finanční zpráva za rok 2018

VÝNOSY 
CELKEM

NÁKLADY 
CELKEM
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Tržby za vlastní výkony  
a za zboží celkem: 
184 000 Kč

— Tržby za prodané zboží: 184 000 Kč

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby celkem: 
6 586 000 Kč

—  Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladových dodávek: 1 965 000 Kč

— Prodané zboží: 79 000 Kč
—  Opravy a udržování: 3 000 Kč
—  Cestovné: 594 000 Kč
—  Náklady na prezentaci: 53 000 Kč
—  Ostatní služby: 3 892 000 Kč

Osobní náklady celkem: 
1 483 000 Kč

— Mzdové náklady: 1 165 000 Kč
— Zákonné sociální pojištění: 295 000 Kč
—  Zákonné sociální náklady: 23 000 Kč

Daně a poplatky celkem: 
7 000 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem: 
22 000 Kč
(tj. členské příspěvky FoRS)

Ostatní náklady celkem: 
1 630 000 Kč

— Dary: 1 587 000 Kč
— Manka a škody: 28 000 Kč
— Jiné ostatní náklady: 15 000 Kč

Ostatní výnosy celkem:  
4 000 Kč

— Zúčtování fondů: 4 000 Kč

Přijaté příspěvky celkem:  
3 490 000 Kč

— Přijaté příspěvky (dary): 3 490 000 Kč

Provozní dotace celkem:  
5 300 000 Kč

— Dotace na projekty v ČR: 350 000 Kč
— Dotace na projekty v SAR: 4 950 000 Kč

Náklady

Výnosy



Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naše 
aktivity ve Středoafrické republice finančním 
nebo hmotným darem!

Zvláště děkujeme členům Klubu přátel SIRIRI za 
jejich vytrvalou podporu, která nám umožňuje 
rozvíjet a plánovat naše aktivity i do budoucna.

Děkujeme všem školám, řeholním komunitám, 
farnostem a jiným organizacím a firmám za 
podporu a spolupráci v rámci vzdělávacích 
a osvětových programů SIRIRI šířících povědomí 
o situaci ve Středoafrické republice.

Děkujeme za podporu městu Plzeň,  
firmám Accord Group Ceska, s. r. o.,  

Zakladatelé
 Karol Böhm
 Ludmila Böhmová
 Marcel Drlík
 Petr Glogar
 Michele Rinna
 Anastasio Roggero

 
Správní rada

 Pavel Škopek (předseda)
 Václava Bratinková
 Pavel Fischer

Dozorčí rada
 Petr Novák (předseda)
 Ivana Vopařilová 
 Alena Zavadilová
 Martina Horáčková

Pedagogická rada 
programu Škola hrou

 Ludmila Böhmová
 Václava Bratinková
 Jan Korda

 
Ředitel

  Fabrice Martin
  Terezie Imlaufová

Tým
 Pham Kieu Anh
 Pavlína Bílková
 Veronika Boháčová
 Tomáš Gago
 Terezie Imlaufová
 Klára Fránová
 Jan Korda
 Julie Marešová
 Estelle de Montard
 Veronika Nováková
 Markéta Růžičková
 Štěpán Vaško
 Helena Veselá
 Adriana Vlasáková
 Alena Zavadilová
 Jana Závodníková

Školitelé programu  
Škola hrou v SAR 

 Guillaume Blaise
 Thameur Debouba
 Nicolas Delorme
 Charlotte Durand
 Barbora Fischerová
 Sophie Knittl-Ottinger
 Mirka Lacinová
 Julie Marešová
 Fabrice Martin
 Lenka Rudolfová
 Anežka Ševčíková
 Lenka Vaněčková
 Jana Vlčková
 Alice Parry Vránová
 Jana Závodníková

České aerolinie, a. s., InsightLab, s. r. o.,  
Schubert CZ, spol. s r. o., SKY.XS 
AIRCARGO, s. r. o. a Moore Stephens, s. r. o.

Děkujeme všem veřejným institucím za důvěru 
při poskytování dotací na naše projekty. Zvláště 
děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí 
České republiky, České rozvojové agentuře 
a Velvyslanectví České republiky v Abuji.

A na závěr velmi děkujeme všem ochotným 
dobrovolníkům a spolupracovníkům SIRIRI, kteří 
nám pomáhají při našich aktivitách. Bez jejich 
nasazení by se SIRIRI neobešlo.

Děkujeme!
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