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Úvodní slovo
Vážení přátelé 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 zajišťuje 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 na význam rozvojové spolupráce.

uplynulý rok se zapsal do života lidské
společnosti mimořádně. Pandemie zastavila
projekty, omezila cestování, snížila rozsah
mezinárodní výměny a tvrdě dopadla na
soukromé a veřejné rozpočty.
SIRIRI je malá organizace s malým rozpočtem.
S vaší nezištnou pomocí dokázala i v této těžké
době obstát. Považujeme za úspěch, že může
i dnes podporovat projekty, k jejichž dlouhodobé
podpoře se zavázala.
Pandemie se šířila v každé oblasti jinak.
Ve Středoafrické republice zpočátku panovaly
vážné obavy. V zemi chybí lékařská péče.
Není dost zdravotnického personálu, který má
k dispozici jen zlomek vybavení – například
pouhé tři plicní ventilátory. Ale nejhorší scénáře
se nepotvrdily. Vlhké horké klima, mladá
populace i mnohé další nedovolily rychlé
rozšíření zhoubného viru.
Máte novou výroční zprávu, která připomíná,
že solidarita není prázdné slovo ani v těžkých
dobách. Bez ní bychom mohli být o něco
důležitého ochuzeni. Pro nás je to příležitost
podělit se s vámi o výsledky naší práce
a poděkovat za podporu. Vaše dary umožnily,
aby se práce SIRIRI nezastavila. Děkujeme.
Pavel Fischer,
člen správní rady SIRIRI

Milníky roku 2020

Úspěchy programu Škola hrou
V květnu 2020 byl ve Středoafrické republice
vydán vzdělávací dokument Plan Sectoriel de
l‘Education (PSE) 2020–2029. Jde o celonárodní
vzdělávací plán. V dokumentu je zmíněna
organizace SIRIRI a vzdělávací program Škola
hrou. Původně lokální program uskutečňovaný
malou českou neziskovou organizací ve vybraných
školách ve dvou prefekturách SAR se tak po pěti
letech stal součástí oficiální politiky Středoafrické
republiky v oblasti školství.

Pokračování programu Škola hrou
Dopady pandemie
Afrika v roce 2020 zaznamenala jenom méně než 5 %
celosvětově nakažených nemocí covid-19, na mnoho
afrických rozvojových zemí nicméně dopadají
zejména ekonomické důsledky pandemie.
Pandemická situace v roce 2020 znamenala
pro SIRIRI nutnost přijmout řadu úsporných opatření,
které dopadly zejména na personální a provozní
náklady organizace. Z bezpečnostních a finančních
důvodů musel být také pozastaven vzdělávací
program Škola hrou. Přes složitou finanční situaci ale
SIRIRI dál pokračuje v SAR ve své činnosti – pomáhá
sirotkům, podporuje studium žen a budoucích
automechaniků, zajišťuje stipendia pro nadané
středoškolské i vysokoškolské studenty, posílá do SAR
pomoc zdravotníkům, podle potřeby i okamžitou
humanitární pomoc.

V souvislosti s vydáním celostátního vzdělávacího
dokumentu Plan Sectoriel de l‘Education (PSE)
2020–2029 a nutnostní pozastavení aktivit SIRIRI
kvůli pandemické situaci, oslovila SIRIRI organizace
působící ve Středoafrické republice na poli
vzdělávání s nabídkou možnosti využití programu
Škola hrou. O program projevily zájem dvě
etablované mezinárodní organizace,
které dlouhodobě působí v SAR.
Jednání o předání programu pokračuje.

Projekty SIRIRI

Podpora Dr. Cédrica –
přístroj pro měření
krevního tlaku

Střední škola v Bozoum
Začátek podpory:

2011

Roční náklady:

2 500 EUR (65 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Bozoum

Centrum
vzdělávání žen
„Kana“

Stacionář pro sirotky Duha
(Arc-en-ciel)
Začátek podpory:

2006

Začátek podpory:

2013

Roční náklady:

5 000 EUR (130 000 Kč)

Roční náklady:

1 000 EUR (26 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Bozoum

Místo:

Bozoum

Začátek podpory:

2020

Roční náklady:

385 EUR (10 000 Kč)

Typ projektu:

jednorázový

Fond první pomoci Yolé
Dostavba střechy
školy St. Joseph

Okamžitá pomoc –
boj proti nemoci covid-19

Začátek realizace:

2020

Roční náklady:

3 000 EUR (78 000 Kč)

Začátek podpory:

2020

Typ projektu:

jednorázový

Roční náklady:

6 231 EUR (162 000 Kč)

Místo:

Bouar

Typ projektu:

jednorázový

Místo:

SAR

Začátek podpory:

2020

Roční náklady:

1 000 EUR (26 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Bouar

Učiliště pro automechaniky

Podpora očního centra
St. Michel
Začátek podpory:

2020

Roční náklady:

1 000 EUR (26 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Bouar

Podpora VŠ studentů
Začátek podpory:

2013

Roční náklady:

7 500 EUR (195 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Bangui

Začátek podpory:

2012

Roční náklady:

3 000 EUR (78 000 Kč)

Typ projektu:

dlouhodobý

Místo:

Baoro

Finanční zpráva za rok 2020
Výrok auditora
Spotřebované nákupy
a nakupované služby celkem:
977 000 Kč
Provozní dotace celkem:
298 000 Kč

— Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek: 265 000 Kč
— Prodané zboží: 199 000 Kč
— Cestovné: 55 000 Kč
— Ostatní služby: 458 000 Kč

— Přijaté dotace ČRA: 298 000 Kč

Přijaté příspěvky celkem:
2 523 000 Kč

— Mzdové náklady: 777 000 Kč
— Zákonné sociální pojištění: 220 000 Kč

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem:
266 000 Kč

Daně a poplatky celkem:
1 000 Kč

— Tržby za prodané zboží: 266 000 Kč

2 839 000 Kč

Výnosy

V Praze, 15. 6. 2021

Ostatní náklady celkem:
856 000 Kč

3 216 000 Kč

— Kurzovní zisky: 129 000 Kč

Výrok auditora je
bez výhrad.

Osobní náklady celkem:
997 000 Kč

— Přijaté příspěvky (dary): 2 523 000 Kč

Ostatní výnosy celkem:
129 000 Kč

Podle našeho názoru účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku
hospodaření za rok končící 31. 12. 2020
v souladu s českými účetními předpisy.

VÝNOSY
CELKEM

NÁKLADY
CELKEM

— Kurzové ztráty: 13 000 Kč
— Dary: 823 000 Kč
— Manka a škody: 7 000 Kč
— Jiné ostatní náklady: 13 000 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem:
8 000 Kč
(tj. členské příspěvky FoRS)

Náklady

Ing. Karel Novotný,
auditor č. evidenční 1824
Organizační kancelář Praha
K Závorám 171, 143 00 Praha 4

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)
Martina Horáčková
Alena Zavadilová

Pedagogická rada
programu Škola hrou
Ludmila Böhmová
Václava Bratinková
Jan Korda
Kateřina Dvořáková
Pascale Vránová

Ředitel
Terezie Imlaufová

Tým
Adam Böhm
Veronika Boháčová
Klára Fránová
Jan Korda
Adéla Kuncová
Julie Marešová
Estelle de Montard
Jiří Pasz
Helena Szwierczynski
Helena Veselá
Alena Zavadilová

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 firmám InsightLab, s. r. o.,
Schubert CZ spol. s r. o., SkyXS Aircargo s. r. o.,
XQair Cargo Services s. r. o. a BDO Czech
Republic s. r. o. a všem partnerským organizacím.
Děkujeme všem veřejným institucím za důvěru
při poskytování dotací na naše projekty, zejména
České rozvojové agentuře.
A na závěr 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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