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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 Turková, (člen)
MUDr.Radan Kuča, (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 2018
Jan Svoboda

785736,00 Kč

Radan Kuča

97 000,00 Kč

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2018 poskytnuty dary ve výši 882.736,00 Kč.
Všem dárcům tímto mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly
použity účelně a smysluplně.

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2018

Občanské sdružení Ryzáček

90 000,00 Kč

Nugis Finem, z.s.

60 000,00 Kč

Petr Jochec

15 000,00 Kč

Klára Škopová

20 000,00 Kč

Tommy Burghardt

20 000,00 Kč

Lukáš Štiller

40 000,00 Kč

Občanské sdružení M.O.S.T.

140 000,00 Kč

Pinokio, o.s.

60 000,00 Kč

Martin Kamenský

27 000,00 Kč

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

190 000,00 Kč

Klára Škopová

20 000,00 Kč

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.

20 000,00 Kč

Czech Hospital o.s.

120 000,00 Kč

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

150 000,00 Kč

Středisko rané péče SPRP, pob. Ostrava

15 000,00 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

40 000,00 Kč

Agáta Helegdová

12 000,00 Kč

Vojtěch Zezulka

10 000,00 Kč

Štěpán Kaloč

10 000,00 Kč

Petr Jochec

15 000,00 Kč

Štěpán Nepovím

30 000,00 Kč

Celkem byly nadačním fondem v roce 2018 poskytnuty nadační příspěvky ve výši
1,104.000,- Kč. Kéž všechny poskytnuté příspěvky poslouží dobré věci.
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Stručně o podpořených projektech
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.
Spolek Nugis Finem je iniciativa vysokoškolských studentů Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, jehož cílem je zlepšování úrovně právního
vzdělávání na univerzitách i ve veřejném povědomí.Tvoří první MOOC kurzy z
oblasti práva na UP Olomouc a pořádá přednášky o právu pro studenty středních
škol.
Ostravské sdružení M.O.S.T.pomáhá dětem v buddhistických klášterech v Ki,
Diskitu a Tikse a exilových vesničkách v indických Himalájích. Organizuje program
adopce na dálku.
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
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svého života. Péči poskytuje také dětským pacientům s onkologickou i
neonkologickou diagnózou v konečném stádiu nemoci.
Základní škola pro postižené děti CREDO se potýkala s nevyhovujícím sociálním
zařízením, které nyní po rekonstrukci plně vyhovuje potřebám.
Občanské sdružení Pinokio z Olomouce poskytuje pomoc a podporu
hendikepovaným dětem a jejich rodinám.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. poskytuje mobilní hospicovou péči pro
dospělé i pro dětské pacienty v okolí Olomouce. Dělají úžasnou práci!
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. poskytuje podporu ženám,
matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18 ti let, pokud se ocitnou v
mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím
násilím.

Individuálním žadatelům z řad dětí a jejich rodičů jsme přispívali například na
cestovné do MŠ pro sluchově postižené dítě nebo do stacionáře,
rehabilitační pobyt ve speciálním oblečku TheraTogs, fyzioterapii dle
Bobath konceptu, terapii Kosmík, také invalidní vozík pro postižené dítě
nebo na nákup sluchadel Phonak pro sluchově postižené děti.
Všechny tyto milé děti, tito malí hrdinové života, statečně zvládají svou každodenní
nelehkou situaci a my jim držíme všechny palce.
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Dvojice horolezců Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil postavili a provozují v
Himalájích Czech Hospital a taky pomáhají při vzdělávání místních dětí:

V roce 2007 v době, kdy jsme skládali domeček České
nemocnice, jsme poprvé byli svědky pohřbu mladé ženy
Chosainy, která bez pomoci vykrvácela do půl hodiny po
porodu a pohřbena byla v průběhu dalších čtyř hodin.

Byli jsme šokováni, ale bezradní.

Bez maminky zůstal úplně zdravý a donošený siroteček beze Přístup k těhotným a prenatální a novorozenecké péči byl
jména, protože takové děti ve zdejších podmínkách obvykle
totiž v horách od nepaměti středověký.
nepřežijí a proto se s pojmenováním čeká i rok. I toto dítě
následovalo maminku do tří měsíců od narození, kdy jsme byli
dotázáni otcem, komu má předat zbylé práškové mléko, které
jsme pro novorozence zakoupili.

6

Ženy stále nosí 40kilové náklady dřeva i píce na zimu a těžce
pracují až do slehnutí. Často ani nepoznají, že v sobě
(například po pádu do kamení) mají mrtvý plod.

Jedna žena z nedaleké vesnice dokonce přenášela mrtvé dítě
3 měsíce po termínu a stále čekala na porod!

Ženy rodily jen s pomocí svých nejbližších v kamenné chýši u
ohniště. Byly často podvyživené a anemické v důsledků
promoření červy a zanedbání základní zdravé výživy- absence
vitamínů, minerálů a špatné skladby stravy.

Každý rok jsme v minulosti zaznamenali v Arandu 1-2
případy, kdy po porodu nevyjde placenta a žena buď
vykrvácí, anebo zemře posléze na sepsi ve strašných
bolestech. Zažila to i Lajla v době naší mise v roce 2011,
která již ztratila tolik krve, že byla v bezvědomí a plačky s
mullahem nad ní naříkali jako nad mrtvou.
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Náš zdravotník Najaf ji oživil pomocí krevního séra, které jsme Placentu na gynekologii vytáhli. Lajla sice přežila, ale její
těsně předtím zakoupili v rámci nové zásilky léků pro Českou chlapeček po zpáteční cestě do Arandu ne.
nemocnici a náš záchranný džíp ji zavezl do Skardu (7
hodin!!!)

Přemýšleli jsme o strategii a záchranném systému a proto Ženy postupně přestaly považovat těhotenství za ruskou
jsme v roce 2012 zakoupili malý ultrazvukový přístroj Aloka, ruletu. Chodilo k nám celé údolí Basho (cca 10 vesnic).
pomocí kterého Najaf začal vyšetřovat těhotné, aniž by se jich
fyzicky dotýkal. Toto kupodivu tamější islámská komunita
akceptovala a chodit na gynekologická vyšetření se stávalo
stále populárnější.
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Paralelně s prenatálním vyšetřováním také vznikla nová
tradice. Pokud je zima a sníh znemožní transport rizikově
těhotné po ultrazvukovém vyšetření záchranným jeepem do
Skardu, naloží ji Najaf na nosítka a sehraná parta chlapíků z
Arandu ji odnese často i 20hodinovým pochodem k místu,
odkud je cesta sjízdná.

V posledních letech se toto opakovalo několikrát a všechny
postižené ženy i jejich děti byly zachráněné.

Vloni bohužel repasovaný přístroj Aloka, v podstatě zastaralý
již od začátku, dosloužil. V říjnu 2018 jsme proto zakoupili
nový, sice ve srovnání s tím, co používá civilizovaný svět, stále
směšný, který nahradil původní Aloku.
Předání se neobešlo bez oslavy s dortem.
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Podle posledních zpráv těhotné z celého údolí opět chodí na
gynekologické vyšetření do naší nemocnice a velebí "Czech
republic", o které by jinak neměly ani ponětí.
A my jsme šťastni, že se opětovně ukázalo, že i za malé
peníze jde dělat velké věci, když se to správně vezme do
rukou.

Důležité události v činnosti fondu v roce 2018
Desátý rok fungování nadačního fondu jsme oslavili každodenní mravenčí prací a
vytrvalostí navzdory všem překážkám a občasné skepsi. Má to Cenu!
Úspěšně jsme pokračovali v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Do programu se u nás zapojily už tři desítky účastníků z českých škol, ale i výměnní
studenti z Turecka, Thajska, Japonska, Brazílie nebo Hong Kongu.
Během roku se účastníci věnovali nejrůznějším koníčkům: učili se anglicky,
španělsky, čínsky nebo česky, procvičovali fotografování, studovali molekulární
biologii, fyziku, šili šaty, cvičili zpěv, kreslení, hráli na kytaru nebo saxofon. Cvičili
jógu, gymnastiku, hip hop, jezdili na kole, posilovali, plavali nebo hráli basketbal.
A vykonali i spoustu skvělé dobrovolnické práce pro druhé, např. pomáhali ve
veterinární ordinaci, v azylovém domě pro matky s dětmi, chodili hrát seniorům na
piano nebo jim zpívat, uklízeli letní kino nebo břehy Moravy, pracovali v Charitě
pro bezdomovce, psali články na Wikipedii, asistovali učiteli s výukou angličtiny,
doučovali mladší děti, učili spolužáka čínsky, vedli sexuální výchovu v peer
programu ve škole.
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V létě jsme pomohli těmto studentům zvládnout tři cvičné a tři dobrodružné
expedice, z toho jednu ve stříbrné úrovni programu a dvě v bronzové. Studenti tak
zavítali do Beskyd, Jeseníků, na Svatý Hostýn a do Podyjí. Všichni přežili a mají
nezapomenutelné zážitky!
Během tří slavnostních ceremonií získalo devět našich studentů bronzovou cenu a
čtyři studenti stříbrnou cenu. Prosincová slavnostní ceremonie proběhla
v nádherném Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze a jedna naše
mimořádně pracovitá účastnice zde dokonce převzala současně bronzovou i
stříbrnou cenu!

DofE je mezinárodní program pro všechny mladé, aktivní lidi od 13 do 24 let, kteří
se chtějí po dobu 6 až 18 měsíců věnovat zájmové mimoškolní činnosti v oblastech
sportu, rozvoje svého talentu, dobrovolnictví a zažijí dobrodružnou expedici.
Minimum je 1 hodina týdně pro každou oblast.
Program je nesoutěžní: účastníci pracují na sobě a překonávají jen sami sebe. Sami
si vyberou, čemu se chtějí věnovat a sami si určí cíl, kterého chtějí v tom kterém
oboru dosáhnout. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem se rozvíjet vlastním úsilím.
Program podporuje britská královská rodina a účastníci po jeho absolvování získají
odznak a diplom na slavnostní ceremonii z rukou známé osobnosti, jako je např.
Marek Eben, Jakub Vágner nebo Dan Přibáň.
Kromě nových dovedností, zážitků a kamarádů, jim zisk ceny pomůže při získání
dobrého zaměstnání, usnadní cestu na zahraniční univerzity nebo umožní se
účastnit mezinárodních expedicí a pobytů.
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu
Rozvaha
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Výsledovka

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační fond eviduje
k 31.12.2018 neuhrazený závazek 100,- Kč na zákonné pojištění zaměstnanců. Bude hrazeno
napřesrok.
Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb., byly ve
výši 6271,- Kč, což představuje 0,43% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k
31. prosinci 2018. Horní hranice těchto nákladů určena statutem nadačního fondu nebyla
překročena.
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. 2018 do 31.
12. 2018 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
2018, 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.
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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.
V Olomouci dne 25. dubna 2019
správní rada:
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Turková v.r.
MUDr.Radan Kuča v.r.
revizor:
Mgr. Jan Svoboda v.r.

„Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány.
Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.“
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alajlama
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