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Rádi bychom vytvářeli a udržovali cestu, po níž může kráčet pomoc  

od těch, kteří mají víc, než sami potřebují, k těm,  

kterým chybí i to nejzákladnější. Tak jednoduše, jak jen to jde. 

 

Pouhých 500 Kč nasytí dítě nebo maminku po celý měsíc, každý den. 

 

Děkujeme, že máme příležitost dělit se a děkujeme všem, kteří 
pomáháte! 

 

 

Za Pomůžu jak můžu, z. s. 

Šárka Mokrá, předsedkyně 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAPSANÉM SPOLKU 
 

Pomůžu jak můžu, z.s., 

Dvořákova 15, 702 00 OSTRAVA  

ČESKÁ REPUBLIKA 

IČ: 075 95 930 

  

Tel.: + 420 773 004 098 

E-mail: info@pomuzujakmuzu.cz 

  

Bankovní spojení  

Transparentní účty 

2701537846/2010 (CZK) 

IBAN: CZ20100000002701537846 

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 

2301537847/2010 (EUR)  

IBAN: CZ6820100000002301537847 

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 

  

www.pomuzujakmuzu.cz 

 

Sociální sítě 

twitter.com/pomuzujakmuzu 

facebook.com/pomuzujakmuzucz 
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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 
V září 2020 to byl přesně rok, kdy jsme po 12 měsících práce na organizaci, legislativě, 
administrativě, komunikaci a prvních dárcovských sbírkách otevřeli jídelnu pro hladovějící 
maminky s dětmi v jemenském Sanaa. Díky Vám, dárcům. Co a jak se povedlo ve druhém roce 
fungování naší organizace, kromě toho, že jsem s pomocí 1 014 000 Kč uvařili na 56 000 jídel, se 
dočtete na stránkách této výroční zprávy. Úvodem bychom však rády zopakovaly, proč a jak to 
všechno vzniklo. 

Znáte ten pocit, když z ničeho nic před vámi „něco“ leží a vy víte, že není jiná cesta, než to zvednout 
a něco s tím udělat. Jako by se nenabízí jiná možnost. Tak přesně to byla cesta, jak se k nám, třem 
holkám se svým vlastním příběhem, dostal příběh Jemenu. Země zmítané nekončící válkou, která jako 
by přestala zajímat svět. Většina humanitárních organizací ze země odchází, většinou z důvodu 
nedostatku finanční podpory i ze strany světových vlád, které ji původně přislíbily.  

Aby přežili zbývá jim už jen žebrat, protože není ani práce, kterou by tak rádi dělali … 

Přitom Jemen zažívá nejhorší humanitární krizi na světě od roku 1945, čelí válce, hladomoru 
i epidemiím. V Jemenu chybí potraviny, pitná voda, nafta (důležitá pro čističky vody a zásobování 
vzdálených oblastí) a léky. Nefunguje zdravotní péče a většina škol je zavřená. Podle zpráv OSN 
v Jemenu je 18 milionů lidí ohroženo hladem a nejistotou, co budou jíst zítra. Jedním z nejpalčivějších 
problémů Jemenu je strava a její nedostatek. V průběhu roku 2020 se pak přidala celosvětová 
pandemie. Není moc míst, kam se obrátit o pomoc. To poznala i naše kamarádka Sabina Addailamy, 
napůl Jemenka, napůl Češka, která žije v jemenském Sanaa, když chtěla začít pomáhat vlastními 
silami trpícím lidem ve své blízkosti. Vymyslela projekt veřejné jídelny, kde každá den těm 
nejubožejším kolem sebe dokáže uvařit jedno teplé jídlo denně po celý rok. Představila projekt 
přátelům v Česku. Jenže nebyla žádná organizace, která by v zemi oficiálně působila a měla možnost 
sbírat finanční dary pro jídelnu. Tak nám nezbylo, než založit vlastní a v jejím provozu zúročit všechny 
své zkušenosti z dosavadních profesí a projektů trošku jinak, tak jak můžeme. A jsme na začátku 
příběhu. Aniž bychom kdykoli o něco podobného v životě usilovali, najednou jsme založili 
humanitární organizaci, společně se Sabinou vybudovali jídelnu, a hlavně se objevili neuvěřitelní lidé 
s velkým srdcem z Česka, USA, UK, Řecka, Slovenska a dnes už i Jemenu a všichni dohromady se složili 
na to, aby od září 2019 166 žen, dětí a starých lidí, každý, každičký den dostalo teplé, s láskou 
uvařené jídlo. Dostali jsme příležitost alespoň nějak pomoci lidem, kteří sami již nemají ani sílu 
o pomoc požádat, zprostředkovávat naději tam, kde už žádná nebyla vidět.     

Nedokážeme zachránit 22 milionů lidí, kteří pomoc potřebují. Umíme ale společnými silami sehnat 
peníze na malou kuchyň, rýži, vodu, plyn a pomoci co nejvíce lidem v nejbližším okolí.  

Prostě pomoci nejzranitelnějším, bez ohledu na náboženství, etnickou příslušnost nebo národnost. 

A v tom všem nám pomáhají naši partneři, rodiny i přátelé. Darují svůj čas, svou práci, to, co umí 
a vůli se učit. Prostě tak, jak mohou. Protože pomáhat je přirozenost a není třeba vysvětlovat proč 
pomoci, ale jak. Proto jsme tady a chystáme se navařit zrovna teď právě po Jemen. Příště to s vaší 
pomocí může být kdekoli jinde na světě. 

Děkujeme za příležitost, děkujeme za všechny lidi, kteří pomáhají lidem v Jemenu a vůbec všude tam, 
kde je třeba, děkujeme za to, že jsme se mohli vydat na cestu a budeme vděčni, když na ní dokážeme 
vytrvat a obstát co nejlépe. A děkujeme za to, že dnes už můžeme říct, že v Česku už je organizace, 
která aspoň maličko dokáže v Jemenu pomoci.  
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Jaký je proces pomoci najdete ve schématu níže. 
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2. ROK 2020 V ČÍSLECH A FAKTECH 
 
2020 - cíle a kroky 

 
Pro rok 2020 byly stanoveny tyto cíle 
 

a/ Pokračování v naplňování strategického plánu organizace.  

V bodu a/ je plán naplňována na 100%. Jídelna pracuje v plném provozu denně po celý rok, 
připravuje stravu pro 166 začleněných strávníků z řad rodin s dětmi a zaměstnává 4 místní 
osoby na plný úvazek, nakupuje u místních obchodníků a zemědělců.  

Rozšířila se komunita pravidelných dárců. Mimo jiné i díky nezávislé iniciativě naší kamarádky, 
spisovatelky a novinářky žijící na Korfu Pavly Smetanové. Pavla odstartovala už v roce 2019 
první internetovou aukci a v roce 2020 uspořádal její druhý ročník. Zároveň se na konci roku 
2020 zformovala další iniciativa podpory projektu a to dobročinný online bazar Mámy pro 
Jemen Martiny Neuwirthové, Kateřiny Bílé a Lenky Jonsztové. Díky všem úžasným lidem se o 
projektu dozvídá více a více lidí a jeho podpora roste.  

Podstatným krokem bylo také úspěšné završení registrace organizace přímo v Jemenu. Tomu 
předcházelo jednání na jemenské ambasádě v Praze, na Ministerstvu zahraničí ČR, dále jednání 
s institucemi v Jemenu, množství zpracovaných dokumentů a vleklá jednání Sabiny s místními 
úřady v Jemenu. Díky tomuto faktu má nyní organizace možnost pokusit se žádat o podporu 
projektu také českou vládu.  

Zcela mimo jakýkoli plán byla organizace oslovena Ostravskou univerzitou a požádána o 
umožnění stáží pro své studenty. V prosinci 2020 tak Pomůžu jak můžu přivítala svou první 
stážistku, Michaelu Moricovou.  

 

b/ Sestavit plán pro zajištění stravy pro děti a učitele alespoň v jedné funkční základní škole motivace 
pro rodiče, aby děti posílali do školy, pro učitele, aby i bez platu prováděli minimální pedagogickou 
činnost, pro všechny minimální náznak “normálnosti “života“.  

V bodu b/ byl připraven samostatný projekt pro financování ze strany Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky na zajištění svačin pro žákyně dívčí školy. Žádost o financování ve výši 
500 000 Kč bude odeslána v roce 2021. 

 

c/ Připravit plán na spuštění e-shopu s jemenskými produkty na podporu financování projektu, pokud 
to situace dovolí.  

Plán a spuštění charitativního e-shopu dle bodu c) je připraven. V řešení jsou místní dodavatelé 
relevantních produktů a služeb co se týče výroby a prodeje artiklů v České republice s cílem 
nejnižší dodavatelské ceny (partnersky) za dodržení vysoké kvality a monitoring přepravních 
služeb z Jemenu do České republiky pro artikly typické v Jemenu jako jsou šperky. V této oblasti 
je situace velmi nepříznivá a výše přepravného zatím činí podobný obchod zcela neefektivní.  
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d/ Sestavit pro rok 2021–2022 plán seminářů pro ženy, pro podporu vzdělávání místních expertů 
(online studium s mezinárodními certifikátem ex. Coursera.org, Udemy.com nebo ve spolupráci 
s NGO), organizace seminářů vedených experty na život v a po konfliktu v prostorách kuchyně.  

Bod d/ pokračuje.  
 

e/ Připravit plán seminářů pro ženy, pro podporu vzdělávání místních expertů (online studium 
s mezinárodními certifikátem ex. Coursera.org, Udemy.com nebo ve spolupráci s NGO), organizace 
seminářů vedených experty na život v a po konfliktu v prostorách kuchyně. Semináře budou 
zaměřené na výchovu dětí v konfliktu, Narrative exposure therapy, pěstování plodin, zdraví, výživu, 
tvůrčí činnost apod 

Bod e/ pokračuje.  
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3. VIZE, CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE 
 
Primární snahou organizace pro dané období je zabezpečit elementární pravidelnou stravu 
maximálnímu počtu lidí v nejvyšší nouzi v Jemenu ve městě Sanaa a jeho okolí pomocí finančních 
prostředků z veřejné sbírky, crowdfundingu, relevantních grantů, shromážděním finančních darů 
a sponzoringu. Všechny prostředky jsou využívány na přímou pomoc. Sekundárně podpora vzdělávání 
žen a dětí, které válka zasáhla nejvíce, a povědomí o Jemenu v České republice. S Jemenem nás 
spojuje už 80 let oficiální vzájemné spolupráce. Proto chceme navázat na dřívější dobrou spolupráci 
a dlouhodobou tradici. 

Našim cílem je umožnit lidem, aby pomohli, jak mohou, aby nabídli peníze, dovednosti, čas nebo i 
modlitbu a poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby a války. 

 
3.1 VIZE 
 

Když v důsledku nepředvídatelné situace jako je válka nebo přírodní katastrofa velký počet lidí 
bojuje o přežití, nemá přístup k potravinám, k vodě, k bydlení, nemá finanční prostředky a ani si je 
nemůže zajistit, protože úplně všechny struktury jsou porušeny, pak musí přijít pomoc přítele. Bez 
ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. 

Pomoc přítele lidem, kteří navíc nemají zajištěnou bezpečnost, neví, kdo jim může ublížit a jak. Žijí 
v neustálém strachu, někteří nemají kde bydlet. Nemají zabezpečenu dostatečnou zdravotní péči, 
sužují je závažné choroby a umírají i na ty, za jiných okolností, banální. Často přijdou o rodinu, 
nejbližší přátele. Nemají vůbec žádné jistoty. Pak může pomoci přítel. Chceme být těmito přáteli 
a vytvářet podmínky pro to, aby i vy jste mohli pomáhat. Kdekoli na světe. 

 
3.2 POSLÁNÍ 
 

Chceme pomoci spolu s přáteli a v dané zemi dodat okamžitou, přímou, efektivní, elementární 
pomoc, zachránit životy, zmírnit utrpení, vrátit naději tam, kde už není kam se obrátit. To vše na 
základě přímého kontaktu a znalosti prostředí. Bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. 

 
3.3 PROČ PRÁVĚ HUMANITÁRNÍ POMOC V JEMENU? 
 

V Jemenu pomáháme proto, že v zemi máme osobní vazby a přátelé. Proto, že se jedná 
o prostředí, kde velká míra mezinárodní pomoci a proto, že můžeme. Kromě dvou osob, které řídí 
administrativní, komunikační a donátorský chod organizace z Ostravy, v projektu působí také 
zkušená zdravotní sestra, která v Jemenu 5 let pobývala jako dobrovolný zdravotník a také jedna 
z iniciátorek aktivity v současné době žijící v Brazílii, kde pracuje pro Mezinárodní organizaci pro 
uprchlíky. 

Nejdůležitější, přímo klíčovou osobou je však Sabina Addailamy, kamarádka, původem z Prahy. Má 
českou maminku a tatínka z Jemenu. Tam také ve dvaceti našla lásku svého života, vdala se 
a vychovává s manželem Khalídem tři děti. Už několik let uprostřed zuřící války, hrůzy, hladomoru 
a nespravedlnosti. Ta projekt řídí na místě a zná osobně každého, komu organizace pomáhá. 

Nedokážeme zachránit miliony lidí, kteří jsou obětí největší humanitární katastrofy od druhé 
světové války, ale chceme přeměnit frustraci z bezpráví a utrpení na konkrétní pomoc. Umíme 
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společnými silami sehnat peníze na malou kuchyň, rýži, vodu, plyn a pomoci co nejvíce lidem 
v nejbližším okolí. Do Sanaa se stahují lidé z oblastí přímých linií střetu. Jsou mezi nimi hlavně 
matky s dětmi, babičky s vnoučaty, staří lidé, o které se nikdo nepostará. Jen v okolí Sabinina 
domu jsou jich stovky. K nim je pak třeba připočíst i místní ženy s dětmi, jejichž muži, živitelé, padli 
v konfliktu a práce, kterou by rády živily své rodiny nyní ony samy pro ně není. Všichni tito lidé 
jsou bezprostředně ohroženi. Každého člověka, kterému se dostane pomoci z projektu Pomůžu jak 
můžu, Sabina osobně zná. I proto jsem se rozhodli věnovat svůj čas založení a vedení projektu, 
protože víme, komu pomáháme a pomáháme jednoduše a přímo. 

V tom všem nám pomáhají naše rodiny i přátelé. Darují svůj čas, svou práci, to, co umí a vůli se 
učit. Prostě tak, jak mohou. 

Protože pomáhat je přirozenost. A není třeba vysvětlovat proč pomoci, ale jak. Proto jsme tady 
a chystáme se navařit zrovna teď právě po Jemen. Příště to může být kdekoli jinde na světě. 

 

4. LIDÉ V ORGANIZACI 
 
Šárka Mokrá 
 

Šárka je manažerkou speciálních projektů na volné noze. V projektu má na starosti PR, 
komunikaci, marketing a kreativu. Je předsedkyní spolku Pomůžu jak můžu. 

Pochází z Ostravy. Žije v Ostravě. Vystudovala politologii a Evropské studia na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, pracovala a řídila projekty ve veřejné správě, od střední školy je také 
angažovaná v mezinárodních sportovních projektech v České republice, z nichž některé posouvá 
a rozšiřuje a jiné, nové, úspěšné vymýšlí, řídí a realizuje. 

 

Radka Kristýna Chobotová 
 

Radka je nezávislý odborník na problematiku mezinárodní humanitární pomoci. V projektu má 
jako znalec reálií na starosti mapování situace v krizových oblastech, zabezpečení přímých 
kontaktů v zemích realizace našich projektů a jejich komplexní koordinaci na místě poskytování 
pomoci. Je zakládající členkou spolku Pomůžu jak můžu.  

Pochází z Ostravy. Vystudovala Veřejnou správu na Univerzitě v nizozemském Leidenu, kde se 
specializovala na azylovou problematiku. V oblasti mezinárodní spolupráce a humanitární pomoci 
se pohybuje řadu let a jako projektová manažerka působila v několika mezinárodních organizacích 
v Evropě, Jemenu, Egyptě a Brazílii. V současné době žije a pracuje v Brazílii. 

 

Taťána Boháčová 
 

Taťána je zkušenou administrátorkou velkých projektů v oblasti humanitární a charitativní pomoci. 

V projektu má na starosti legislativu, administrativu a administraci našich projektů. Je zakládající 
členkou spolku Pomůžu jak můžu. 

Žije v Ostravě. Studovala na zdravotní fakultě Ostravské univerzity a na fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Dlouhodobě pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci, 
má zkušenosti s fundraisingem a pořádáním charitativních a kulturních akcí pro veřejnost. 
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Sabina Addailamy 
 

Sabina je za normálních okolností učitelkou angličtiny v Sanna a pravou rukou svého muže v jeho 
firmě. V projektu má na starosti kompletní management kuchyně v Sanaa – koordinaci 
dobrovolníků, zajištění prostor, energií, surovin, přípravu a distribuci jídla. 

Pochází z Prahy, žije v Sanaa. Vystudovala gymnázium v Praze. Ve dvaceti odešla do Jemenu, 
rodné země svého otce. A zůstala zde natrvalo. Po boku svého muže vychovává tři děti. Před 
válkou se podílela na řízení jeho společnosti, dnes se snaží pokračovat ve výuce angličtiny a také 
výrobě šperků. Především se ale koncentruje na pomoc lidem kolem sebe, kteří přišli úplně 
o všechno. Je členkou spolku Pomůžu jak můžu. 

 

Khaled Addailamy 
 

Khaled, manžel Sabiny. Je Jemenec. Od svých třinácti žil s rodinou ve Velké Británii, kde strávil 
dvacet let. Velká část rodiny tam stále žije. Po svém návratu do rodné země založil vlastní firmu 
zaměřenou na pomoc zahraničním společnostem prosadit se na jemenském trhu. Zastupuje 
společnosti z USA, Velké Británie, Číny a z České republiky. Koordinuje se svou ženou Sabinou 
projekt v Jemenu. Zajišťuje suroviny, pomocníky, nákupy, energie. Je členem spolku Pomůžu jak 
můžu. 

 

Drahomíra Kyzková 
 

Zdravotní sestra působící celou kariéru na operačních sálech, kromě let 2005–2009, kdy pracovala 
jako dobrovolná sestra v Jemenu. Pro místní neziskovou organizaci YDF organizovala a realizovala 
pomoc chudým rodinám, působila jako hlavní sestra a mentor ošetřovatelského týmu ve 
zdravotním centru, vykonávala činnost komunitní sestry. Po návratu z Jemenu rok pracovala jako 
konzultant pro rozvojovou pomoc Jemenu ve firmě Technoexport. Jako vášnivý milovník Jemenu 
a znalec jemenských reálií s množstvím přímých relevantních osobních kontaktů v zemi i mimo ni 
se podílí na fundraisingu a koordinaci přímé pomoci v Jemenu. Je členkou spolku Pomůžu jak 
můžu. 

Pochází z obce Kružberk (Vítkovsko). Vystudovala Slezskou univerzitu v oboru ošetřovatelství, 
Ostravskou univerzitu obor koordinátor zdravotně sociální péče. V současné době (je na mateřské 
dovolené) žije Opavě. 

 

Vlastimil Bijota 
 

Vlastimil svou kreativitu propůjčuje projektu jak jen může a to zejména na sociálních sítích. Je 
členem spolku Pomůžu jak můžu, z. s. 
 

 
Projekt realizujeme ve svém volném čase bez nároku na odměnu. 
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5. PŘEHLED MAJETKU a ZÁVAZKŮ 
Spolek POMŮŽU JAK MŮŽU, z. s. nevlastní žádný majetek a nemá žádné závazky. 
 
 

6. EKONOMICKÉ ÚDAJE 
 
Přehled finančních darů 2020 
 

1 014 000 Kč 
 
Náklady na odměny a provoz 

 
Projekt realizujeme ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Drobné provozní náklady 
jsou 
hrazeny z dobrovolných příspěvků členů organizace. 

 

Vyhlídky do roku 2021, kam směřujeme, co chceme 

 

2021–2022 – cíle a kroky 

Pokračování naplňování cílů 2020. 

Dle aktuální situace a možností dokončení příprav realizace projektů dle plánu 2020,  
body 2a až 2d 

Prostředky naplňování 

Hmotné (finanční a materiální) 

a/ Veřejná sbírka – oslovení velkého počtu lidí z řad široké veřejnosti prostřednictvím 
dárcovské SMS, dárcovského tlačítka na internetových stránkách, zveřejnění sbírkového konta 
na veřejných akcích 

b/ Dary – finanční i hmotné: jednotlivci, firmy 

c/ Sponzoring – firmy (smlouva o reklamě) 

d/ Granty – nadace, nadační fondy (ČR, mezinárodní) 

 

Personální 

a/ Členové organizace 

b/ Dobrovolníci 
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7. PODĚKOVÁNÍ  
 

Drazí příznivci našeho spolku, 

rádi bychom vám všem z celého srdce poděkovali za projevenou důvěru a obrovskou podporu lidem 
v Jemenu. Jakákoli částka, kterou jste poskytli je nesmírně významná. Bez vás by nic z naší práce 
nebylo umožněno, žádná myšlenka naplněna. S pokorou si vážíme každé spolupráce, která vede 
k plnění poslání Pomůžu jak můžu, z. s. – být cestou, po níž vaše pomoc kráčí k potřebným.  

Děkujeme také těm, kdo přispívají svým volným časem: 

• Pavle Smetanové – největší bojovnici za Pomůžu jak můžu – za její aukci, šíření myšlenky 
přímé pomoci v Jemenu, další fundraising, publicitu projektu ve světě sociálních sítí, ale i 
mezi lidmi na Korfu, které je jejím domovem, za všechny krásné a úderné texty o Sabině a její 
práci 

• Martinovi Kettnerovi za správu webu a všechny grafické, dtp a další související práce kdykoli 
jakkoli si vzpomeneme 

• Michaele Moricové, za překlady, media monitoring, komunikaci se zahraničními partnery a 
další pomoc v rámci studentské stáže 

• Tomášovi a Lucii Sotákovým za velkou finanční pomoc a hlavně za odbornou radu a podporu 
• „Holkám z Bazárku“ – Martině Neuwirthové, Kateřině Bílé a Lence Jonsztové, z nichž se 

nakonec stala iniciativa Mámy pro Jemen, která provozuje charitativní online bazar, jehož 
veškerý výdělek věnují Pomůžu, jak můžu. a zároveň šíří myšlenku organizace dál 

• Martinu Pražákovi za odbornou pomoc, inspiraci a trvalou morální podporu 
• Haně Volné a týmu ORS MZV za ochotné odborné konzultace 
• Haně Halfarové, za krásný článek v časopise Vlasta 

 

A jak se můžete zapojit dále? 

Nemůžeme vám nabídnout cestu přímo do Jemenu, jelikož to současná politická situace 
neumožňuje. Kromě poskytnutí finančních darů je pro nás velkou pomocí i jakékoli šíření 
informací o naší činnosti. Uvítáme kreativní počiny v oblasti komunikace, vlastních 
speciálních projektů, publikací článků a dalších nápadů. Uvítáme spolupráci s vaší firmou, 
například při tisku propagačních materiálů, vizitek, vzdělávacích materiálů a jejich šíření. 

Pokud máte nějaké podněty, znáte lidi, kteří nám mají co říct nebo pro nás chcete uspořádat 
veřejnou akci, ozvěte se na info@pomuzujakmuzu.cz. Staňte se dobrovolným propagátorem 
této myšlenky pomoci z kuchyně do kuchyně ve svém okolí. Vaše projekty podpoříme.  

 

 

V Ostravě, 31. 9. 2021 

  

mailto:info@pomuzujakmuzu.cz
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Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát 
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Příloha č. 3: Rozvaha 
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Příloha č. 4: Fotografie z projektu  
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