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 Milí přátelé,

předkládáme vám další zprávu o činnosti  
naší malé neziskové organizace SIRIRI.

I v uplynulém roce jsme se snažili být ve 
Středoafrické republice aktivní, přispěli jsme na 
mnohé konkrétní projekty v oblasti vzdělávání, 

zdravotní péče a podpory studentů.

Ani v komplikované situaci ve světě zmítaném 
pandemií a oslabeném zájmu o rozvojové země 

se naše účinná pomoc nezastavila.

Radujeme se, že navzdory těžším podmínkám, 
je naše působení stále viditelné, smysluplné 
a přináší úlevu nejen trpícím a hladovějícím lidem 
ve Středoafrické republice, ale naplňuje i tužby 
těch, kteří touží po vzdělání či postavení se země 
na vlastní nohy.

Děkujeme všem věrným příznivcům a dárcům 
za jejich neúnavnou podporu, bez nich by 
usilování naší organizace nebylo možné!

Václava Bratinková, 
členka 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.



Milníky roku 2021

Blok expertů a akce pro veřejnost

I letos se některé akce přesunuly do online 
prostoru. To přineslo i své výhody – např. 

možnost pozvat jako přednášející naše partnery 
ze Středoafrické rebubliky. Při bloku expertů 

na olomoucké VOŠ Caritas se tak mohli studenti 
online zaposlouchat do jejich vyprávění aniž by 
kdokoliv z nich musel cestovat tisíce kilometrů.

Pokračování projektů  
bez možnosti jejich návštěvy

Dlouholeté námi podporované projekty běžely 
dál, i když většina z nich v omezenější míře – 
kvůli aktuální krizi jsme museli snížit rozpočty 

u některých z nich. Projekt Škola hrou zůstal dále 
pozastavený a proběhlo online školení a sdílení 

materiálů finské organizaci Finn Church Aid. 
Z důvodu nemožnosti cestování bohužel letos 

nebylo možné projekty navštívit.

Jsme tu už 15 let!

V dubnu si 6 zakladatelů společně s jedním 
ze středoafrických misionářů připomnělo vznik 
organizace. Bohužel kvůli pandemii Covid-19 

akce proběhla v komorním duchu. Při akci 
zaznělo poděkování všem podporovatelům 

za jejich dlouholetou přízeň a podporu a všem 
spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich 

práci. Společně jsme za tu dobu podpořili 
projekty za téměř 20 milionů Kč!

Nový eshop Ruku v ruce

Během léta byl spuštěn nový eshop, který 
nezůstává pozadu s novými trendy nakupování 

online. Zákazníci zde najdou novou kolekci 
dámských i pánských triček, dále pak trička dětská, 

sešity či taštičky z afrických látek. Novinkou je 
také možnost platit online kartou a nechat si zboží 

poslat nejen poštou ale také přes Zásilkovnu. 
Prodej benefičního zboží je nedílnou součástí 

financování aktivit a pomohl překlenout období 
omezených prodejů na stáncích.

Okamžitá pomoc uprchlíkům

Na začátku roku došlo ve Středoafrické 
republice opět k nepokojům, kvůli kterým se 

15 000 lidí uchýlilo do prostor misií.  
Díky pravidelným dárcům jsme mohli rychle 

uvolnit prostředky na chybějící potraviny.

Návštěva Cedrica v Praze

V září nás navštívil Cédric Ouanekpone, námi 
dlouho podporovaný student. Ten zrovna 

pobýval v rámci svého studia medicíny pár 
měsíců ve Francii, aby dokončil specializaci 

v oboru nefrologie. Během jeho krátkého 
pobytu u nás se setkal s členy a podporovateli 

naší organizace a byl s ním rozhovor 
na Českém Rozhlasu Plus.



Projekty SIRIRI Podpora VŠ studentů Bangui Podpora VŠ studentů Bozoum

Fond první pomoci 
Bozoum

Okamžitá pomoc 
pro uprchlíky v Bouar

Podpora očního centra  
St. Michel

Tisk učebnic pro gymnázia 
ve francouzském jazyce

2013

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Střední škola v Bozoum

2011

5 000 EUR (124 300 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Fond první pomoci 
Bouar, St. Elie

2020

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bouar

Začátek realizace:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2021

5 000 EUR (124 300 Kč)

jednorázový

Bouar

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2020

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bouar

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2021

3 000 EUR (74 580 Kč)

jednorázový

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2013

12 500 EUR (310 750 Kč)

dlouhodobý

Bangui

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

2021

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Centrum  
vzdělávání žen 
„Kana“

2013

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Výroba mýdel, 
Arc-en-ciel Bozoum

2021

1 000 EUR (24 860 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Stacionář pro sirotky Duha 
(Arc-en-ciel)

2006

5 000 EUR (124 300 Kč)

dlouhodobý

Bozoum

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:

Učiliště pro automechaniky

2012

4 000 EUR (99 440 Kč)

dlouhodobý

Baoro

Začátek podpory:

Roční náklady:

Typ projektu:

Místo:



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2021 
a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za 
rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými 
účetními předpisy společnosti

SIRIRI obecně prospěšná společnost.

Výrok auditora je 
bez výhrad.

V Praze, 20. 5. 2022

Ing. Karel Novotný,
auditor č. evidenční 1824

Organizační kancelář Praha
K Závorám 171, 143 00 Praha 4

Finanční zpráva za rok 2021

VÝNOSY 
CELKEM

NÁKLADY 
CELKEM
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Tržby za vlastní výkony 
a za zboží celkem: 
154 000 Kč

— Tržby za prodané zboží: 154 000 Kč

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby celkem: 
632 000 Kč

—  Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladových dodávek: 258 000 Kč

— Prodané zboží: 96 000 Kč
— Náklady na reprezentaci: 11 000 Kč
—  Ostatní služby: 267 000 Kč

Osobní náklady celkem: 
518 000 Kč

— Mzdové náklady: 393 000 Kč
— Zákonné sociální pojištění: 125 000 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem: 
3 000 Kč
(tj. členské příspěvky FoRS)

Ostatní náklady celkem: 
1 075 000 Kč

— Kurzové ztráty: 25 000 Kč
— Dary: 1 037 000 Kč
— Jiné ostatní náklady: 13 000 Kč

Ostatní výnosy celkem: 
52 000 Kč

— Kurzovní zisky: 0 Kč

Přijaté příspěvky celkem: 
2 361 000 Kč

— Přijaté příspěvky (dary): 2 361 000 Kč

Provozní dotace celkem: 
0 Kč

Náklady

Výnosy



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
 Jan Korda
 Helena Szwierczynski
 Helena Veselá
 Alena Zavadilová
 Veronika Pouková
 Růžena Michalíčková

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 
zejména francouzskému lyceu v Praze 
a břevnovským skautům za vynikající spolupráci 
na benefičních akcích pro veřejnost.

Děkujeme za podporu firmám InsightLab, s. r. o., 
Schubert CZ spol. s r. o., Dolor Consilium s. r. o., 
Kelabit s. r. o. a BDO Czech Republic s. r. o. 
a všem partnerským organizacím.

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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