Kintari Foundation
7 místních učitelů
10 dobrovolníků
3 školy a školka
15 odpoledních kurzů
1 počítačová třída pro veřejnost

Angličtina
Našim hlavním cílem je vzdělávání
místních dětí a teenagerů na Lomboku.
Přinášíme také vzdělávací programy a
přednášky o Indonésii do České
republiky. Vzdělávání s našimi
dobrovolníky není jen o gramatice, ale o
přinášení témat, která děti využijí
v pozdějším životě a práci. Talentované
děti jsou podporovány českými sponzory
tak, aby mohly pokračovat v dalším
vzdělávání.

Nejnovější projekty
•

•
•

2018 otevření první eko školky na
Lomboku, která byla postavena
místo první Kintari školky
poničené zemětřesením.
2019 otevření první veřejně
přístupné počítačové učebny na
Lomboku.
Otevření praktický kurzů
hotelnictví, finanční gramotnosti a
cestovního ruch

Počítačová učebna – projekt ve spolupráci
s HP Inc. Tato společnost nám dodala
počítače a další techniku pro spuštění
první počítačové učebny tohoto druhu na
Lomboku. Děti i veřejnost mají možnost
se naučit pracovat s počítačem od úplných
základu až po pokročilé procesy.

Chcete nám pomoci?
Jako malá organizace jsme životně závislí
na sponzorských darech a pomoci
ostatních. I proto neustále hledáme další,
kterým není vzdělání těch, kteří na něj
finančně nedosáhnou lhostejné. Mezi
naše sponzory patří fyzické osoby, rodiny,
i menší a větší firmy. Náklady na provoz
každým rokem rostou a s rozšiřováním
projektů, které na Lomboku provozujeme
potřebujeme i vaši pomoc.
20.000.000

IDR/33.000 CZK

= měsíční provoz

Sponzoři
Taneční skupina Kintari je jediným
pravidelným sponzorem poskytujícím
základní příjem na provoz našich aktivit na
Lomboku. Bohužel, tento zdroj začíná být
nedostačujícím našim projektům a provozu
škol, a školek. Pro větší projekty musíme
vždy hledat individuální sponzory.

Dobrovolníci
Celoročně je program vzdělávání našich
studentů na Lomboku zajišťován
dobrovolníky z České Republiky. Tito
dobrovolníci jsou většinou studenti nebo
čerství absolventi, kteří se rozhodli
pomoci na tomto krásném ostrově. Naše
projekty a třídy potřebují nejlépe 6
dobrovolníků. Optimálně, pokud bychom
chtěli rozšířit naše třídy podle plánu, by
to bylo pravidelně až 8 – 10 dobrovolníků.
V současné době si bohužel Kintari
nemůže dovolit pokrývat náklady na
ubytování a stravu všem dobrovolníkům a
tak jediné pokryté náklady jsou transport
z letiště. Právě toto je jednou z věcí,
kterou bychom díky vaší pomoci chtěli
změnit.
Dobrovolníci, kteří dají tolik ze sebe
dětem z chudých rodin, aby měly lepší
šanci na vzdělání a budoucnost, by si
zasloužili žít na Lomboku bez nutnosti
platit tyto výdaje.
Právě toto je do budoucna naše přání
změnit. Potřebujeme však vaší pomoc.

HP Inc. jako hlavní sponzor našeho projektu
počítačové učebny
Avast - jako dodavatel kybernetické ochrany
našich počítačů na Lomboku.

Drobní sponzoři, přispěvatelé na vzdělávání
dětí, rodiny, bývalý dobrovolníci a přátelé
Kintari.

Učitelé a talentovaní
studenti
Tým Kintari na Lomboku se skládá ze 7
místních učitelů, 2 se starají o naší školku,
2 učí na místních základních školách, 2
pomáhají s našimi odpoledními kurzy a
jeden se stará o nově otevřenou
počítačovou učebnu.
Kintari již pomohlo mnoha studentům
dostat se dál v jejich vzdělávání. Několik
z nich dostáhlo i na univerzitní titul.
Dalších 10 dětí je právě teď sponzorováno
osobními sponzory tak, aby mohly platit
studijní poplatky, které by jim jinak
nedovolovaly vystudovat ani střední školu.
Tyto programy sponzoringu jim dovolují
nákup knih, školních uniforem či dopravy
do škol.

Program SUPPORT

Dar v hodnotě od 500 Kč / měsíc

Tento měsíční příspěvek z vás udělá
certifikovaného sponzora naší organizace.
Dostanete větší samolepku Kintari, měnší
samolepky, certifikát a jméno nebo logo
na naší webové stránce nebo děkovné
video od naši dětí.

Special SPONZOR

Kulturní večer
Kintari Foundation vám poskytne kulturní
večer s tanečním vystoupením skupiny
Kintari pro vás nebo vaše zákazníky
v závislosti na výši vašeho měsíčního
příspěvku.
Od 3000 do 5000 Kč / měsíc
Program může zahrnovat:
•
•
•
•
•

Taneční vystoupení
Cestovatelskou přednášku
Indonéský catering
Hudební vystoupení
Workshopy

Tento speciální sponzoring je zaměřen na
kohokoliv, kdo by se chtěl stát
podporovatelem našich dlouhodobých cílů,
které mají přinést zlepšení životní situace
pro mladou generaci studentů na
Lomboku. Toto je šance vrátit něco
společnosti skrze zajištění vzdělávání a
chodu naší organizace Kintari.
Můžete se stát privátním sponzorem
určitého kurzu, třídy, školy či celé
organizace.
Od 4000 do 12000 Kč / měsíc
Dostanete tak celý sponzorský balíček
samolepek, certifikátu, loga či jména na
webových stránkách a dokumentech
Kintari a samozřejmě také speciální
děkovné video od našich dětí.

Odměny za podporu

Číslo

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Typ

Kč/měsíc

Součást
500,Podpora
1000,Velká podpora
1250,Obrovská
1700,podpora
Hrdý sponzor
2500,Kulturní večer
1x
3000,1x
4000,2x
5000,Speciální SPONZOR
Kurz
3500,Třída
4000,Škola
6500,Nadace
12000,-
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