Výroční zpráva za rok 2012

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe
Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc
IČ: 28573790
tel. 585229323
e-mail: info@pomozmedetem.cz
Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě č. N 1003.
správní rada:
MUDr. Alice Kučová, (předseda)
Mgr. Renata Novotníková, (člen)
Mgr. Lenka Brtníková, (člen)
revizor:
Mgr. Jan Svoboda
Nadační fond je určen na podporu tělesně nebo duševně strádajících dětí, podporu rodin s tělesně nebo
duševně strádajícími dětmi, podporu zdravotnických a rehabilitačních zařízení určených k léčbě dětí a
podporu školských a vzdělávacích zařízení a projektů zaměřených na vzdělávání dětí.
Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: 500.000 Kč
Číslo bankovního účtu: 47574757/0300
Založeno v lednu 2009.
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Přijaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2012
Vladimír Svoboda

20 000,00 Kč

Jarmila Obrtelová

10 000,00 Kč

Miroslav Müller

10 000,00 Kč

Jan Svoboda

20 000,00 Kč

Další dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem 100000,- Kč.
Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2012 poskytnuty dary ve výši 160000,- Kč. Všem dárcům tímto
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně.
Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2012

1/12

Sekyrová Karolína

2/12

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

30 000,00 Kč

3/12

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

50 000,00 Kč

5/12

Marian Fiala

10 000,00 Kč

6/12

ALKA, o.p.s.

7 000,00 Kč

8/12

Občanské sdružení M.O.S.T., Ostrava – Mariánské Hory

9/12

Barbora Svobodová

20000,00 Kč

10/12

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s

50000,00 Kč

11/12

"I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.

20 000,00 Kč

12/12

Občanské sdružení Ryzáček

100 000,00 Kč

13/12

Czech Hospital o.s.

150 000,00 Kč

5000,00 Kč

100000,00 Kč

Celkem byly nadačním fondem v roce 2012 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 542000,- Kč. Kéž
všechny poskytnuté příspěvky poslouží dobré věci.
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Stručně o podpořených projektech
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným
pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Posláním je umožnit pacientům s vážným
onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít
poslední etapu svého života. Péči poskytuje také dětským pacientům s onkologickou i neonkologickou
diagnózou v konečném stádiu nemoci.
ALKA, o.p.s. poskytuje rehabilitační a sociální služby v Příbrami pro pacienty s kombinovaným
postižením (DMO, ale i jiné diagnózy, např. autismus, Downův syndrom, ataxie atd.), velká část klientů
má těžké, navíc kombinované postižení a pohybuje se často výhradně za pomoci lokomočních pomůcek
(vozík, kočár).
"I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s poskytuje služby rané péče rodinám dětí s
mentálním a kombinovaným postižením nebo opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém
jihočeském regionu.
Skupina obětavých lidí ve Vyšehorkách u Mohelnice buduje s velkou láskou k dětem a koním
hiporehabilitační centrum Ryzáček, kde profesionálně a s citlivým přístupem pomáhají dětem s
kombinovanými tělesnými i duševními vadami získat sebevědomí, otevřený vztah ke zvířatům i lidem, a
pod dohledem fyzioterapeutů a speciálních pedagogů zmírňovat projevy spastických tělesných syndromů.

3

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta poskytuje v Janově u Litomyšle hipoterapii zdravotně a
mentálně postiženým dětem a dospělým, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším, pro které
má jízda na koni pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku. Dále se snaží o rozšíření sociálních
kontaktů handicapovaných a jejich rodin, např. umožnit rodičům se vzájemně poznat a předávat si
zkušenosti, dětem zprostředkovat kamarády, posilovat roli rodiny a poskytovat prostor pro vzájemnou
pomoc. „Rádi bychom poskytovali hipoterapii ve větším rozsahu, ale limitující je pro nás náročné
získávání finančních prostředků. Dětský úsměv a štěstí jsou však pro nás největší odměnou, tím, co nás
naplňuje a dělá naši činnost smysluplnou. Takže děti a koně, děkujeme...“
Středisko rané péče Tamtam Olomouc poskytuje služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a
kombinovaným postižením od narození do 7 let věku, tedy v době, kdy je pro vývoj dítěte nesmírně
důležité navazovat kontakt s rodiči a okolím, což při sluchovém postižení může být velmi ztížené.
Základem je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením.
Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných návštěv a konzultací v
klientských rodinách po celé Moravě.
Ostravské sdružení M.O.S.T. pomáhá dětem v buddhistických klášterech v Ki, Diskitu a Tikse a
tibetských exilových vesničkách v Mussoorie v indických Himalájích. Děti uprchly z Tibetu do exilu díky
průvodcům, kteří je převedli přes Nepál do Indie. Rodiče těchto dětí bydlí v Tibetu. Děti pochází z velmi
chudých rodin a neměly možnost chodit tam do školy a vzdělávat se v mateřském jazyce. Nadační fond
poskytl prostředky na projekt „Kmotrovství na dálku“ a na podporu dětí z kláštera v Ki...
Dvojice olomouckých horolezců Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil skrze své sdružení Czech Hospital
vysoko v pákistánských Himalájích postavili a provozují malou Českou nemocnici a poskytují i jinou
všemožnou pomoc, například i při vzdělávání místních dětí. To vše v místě, kam nevedla silnice, nebyla
elektřina, pitná voda a kde lidé neznali mýdlo. Hned první zimu pomohla nemocnice zachránit životy
několika dětí, které by jinak čekala jistá smrt, jindy zde naprosto obvyklá. Nadační fond poskytl v tomto
roce prostředky na zajistištění ubytování studentů střední školy pocházejících z chudé vesnice Arandu,
kteří budou studovat ve Skardu, a to stavbou malého hostelu pro 10-15 dětí.
Karolínka je děvčátko s autismem, které fond přispěl na nákladnou biomodulační léčbu.
Marian je tělesně handicapovaný plavec po dětské mozkové obrně, juniorský Mistra světa, kterému
nadační fond přispěl na nákup notebooku pro studium na střední škole.
Agátka trpí poškozením mozku v důsledku porodní hypoxie a potřebuje rehabilitační přístroj Motomed.
Barborka je hyperaktivní, autistické dítě s psychomotorickou retardací. Nadační fond přispěl na denní
dopravu do speciální základní školy v Náchodě.
Všechny tyto milé děti, tito malí hrdinové života, statečně zvládají svou každodenní nelehkou situaci a my
jim držíme všechny palce.
Nadační fond dále přispěl částkou 29453,- Kč na zhotovení knihy básní pro děti autora Petra Šulisty – Ať
děláš, co děláš – s tématy Pěti etických slibů:

Ať děláš, co děláš, vůli měj vždy dobrou,
nauč se vítězit i se smířit s prohrou,
bez lásky, soucitu nedá se žít,
nauč se užívat rozum i cit.
Zkrátka a dobře, jednej tak,
ať nemusíš kdy klopit zrak,
nedělej druhým, co ti vadí,
jen tak budeš mít kamarády.
Petr Šulista – Ať děláš, co děláš
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Důležité události v činnosti fondu v roce 2012
4. května 2012 byli v sídle fondu hostem besedy Gabriela Lágnerová a Odzer ze sdružení Blueland, které
napomáhá stavět v severním Himaláji ve vesnici Kargyak v Indii solární školu.
V září 2012 proběhla kontrola účetnictví nadačního fondu Finančním úřadem v Olomouci, která
neshledala žádné vážnější nedostatky v hospodaření fondu. Děkujeme.
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu
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Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační fond neeviduje k 31.12.2012
žádný neuhrazený závazek.
Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb., byly ve výši 5439,- Kč, což představuje 0,21% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci
2012. Horní hranice těchto nákladů určena statutem nadačního fondu nebyla překročena.
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Zpráva revizora
Revizor Mgr. Jan Svoboda Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe, se sídlem Dvořákova 32, 779 00
Olomouc, IČ: 28573790, podává správní radě podle § 17 odst. 3 písmene e) zákona č. 227/1997 Sb., o
nadacích a nadačních fondech, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.
Revizor při své kontrolní činnosti nezjistil chyby v plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků.
Revizor také přezkoumal správnost účetnictví fondu za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a konstatuje,
že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nebo ke způsobu vedení účetnictví.
Revizor přezkoumal roční účetní závěrku a vypracovanou výroční zprávu fondu za období roku 2012,
kterou shledal jako správnou a řádně vypracovanou. Výroční zpráva splňuje náležitosti § 25 zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě jsou správné,
úplné a dostatečné.
Revizor při výkonu své kontrolní působnosti nezjistil žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byl
povinen správní radu fondu upozornit.
Poděkování
Děkujeme všem našim příznivcům, dárcům, přátelům za podporu našeho úsilí. Zvláště pak děkujeme i
všem obětavým lidem, jejichž skvělé projekty jsme měli možnost finančně podpořit. Bez nich by naše
práce neměla smysl.
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V Olomouci dne 21. března 2013
správní rada:
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Novotníková v.r.
Mgr. Lenka Brtníková v.r.
revizor:
Mgr. Jan Svoboda v.r.

It is easy enough to be pleasant,
When life flows by like a song,
But the man worth while is one who will smile,
When everything goes dead wrong.
Ella Wheeler Wilcox
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