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Výroční zpráva za rok 2015 
 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:info@pomozmedetem.cz
http://www.pomozmedetem.cz/
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Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2015 

 

13/14 Občanské sdružení Ryzáček 80 000,00 Kč 

1/15 o.s. AVER ROMA  60 000,00 Kč 

2/15 Nugis Finem, z.s. 50 000,00 Kč 

3/15 Martin Keňo 4 400,00 Kč 

4/15 Základní umělecká škola Rýmařov 115 000,00 Kč 

5/15 Občanské sdružení M.O.S.T. 110 000,00 Kč 

6/15 Daniel Vojtek 10 000,00 Kč 

7/15 Barbora Mižáková 20 000,00 Kč 

8/15 Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. 12 387,00 Kč 

9/15 Fond ohrožených dětí, z.s.   20 000,00 Kč 

10/15 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta 30 000,00 Kč 

11/15 Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí 60 000,00 Kč 

12/15 o.s. MIRET 60 000,00 Kč 

13/15 Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. 100 000,00 Kč 

14/15 Amelie o.s. 15 000,00 Kč 

15/15 o.s. AVER ROMA  55 000,00 Kč 

16/15 Občanské sdružení CHEWAL 20 000,00 Kč 

17/15 Lukáš Krejčí 30 000,00 Kč 

18/15 Fabián Přidal 7 000,00 Kč 

19/15 Občanské sdružení Ryzáček 90 000,00 Kč 

 

Celkem byly nadačním fondem v roce 2015 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 948787,- Kč. 

 

 

 

Přijaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2015  

 

Jan Svoboda 566000 Kč 

Radan Kuča 100000 Kč 

 

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2015 poskytnuty dary ve výši 666000,- Kč. Všem dárcům tímto 
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně. 
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Stručně o podpořených projektech 

 

Sdružení Amelie poskytuje duševní podporu, sociální poradenství a psychoterapii onkologicky a jinak 
dlouhodobě nemocným a jejich blízkým. Nadační fond poskytl pro rok 2009 prostředky na zajištění 
psychoterapeuta pro olomouckou pobočku sdružení. Onkologická diagnóza zásadním způsobem změní 
chod celé rodiny a má velký vliv i na děti pacientů. 

Občanské sdružení Miret a Ida Kelarová ve spolupráci s Českou filharmonií pořádá letní umělecké školy 
Romano drom. Sdružení získalo příspěvek na cestovné a ubytování dětí z uměleckého tábora na 
mezinárodní hudební festival Romale.  

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. 
Činnost sdružení se rok od roku rozrůstá a profesionalizuje, je vidět velký posun vpřed, novinkou je 
například krytá jízdárna, která umožňuje poskytovat služby delší čas v roce i za špatného počasí... 

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. 

Základní škola pro postižené děti CREDO se potýkala s nevyhovujícím sociálním zařízením, které nyní 
po rekonstrukci plně vyhovuje potřebám. 

ZUŠ Rýmařov chystá saxofonové kvarteto, jen jim chyběly nástroje.. 
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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. 

 

 

Sdružení Baneta poskytuje v Janově u 
Litomyšle hipoterapii postiženým dětem a 
dospělým, klientům s poruchami pohybového 
aparátu a dalším, pro které má jízda na koni 
pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku. 
Umožňuje rodičům se vzájemně poznat a 
předávat si zkušenosti, dětem zprostředkovat 
kamarády, posilovat roli rodiny a poskytovat 
prostor pro vzájemnou pomoc. 

 

Občanské sdružení Aver Roma (Jiní Romové) 
provozuje v Chánově u Mostu fotbalový klub 
dětí. Činnost je z většiny financována nadšenci 
z Chánova, kteří sbírají kluky z ulice a vedou je 
ke sportu. Je tu 60 mladých kluků, kteří hledají 
své místo pod nebem jako členové fotbalového 
teamu. Klub má přípravku, starší žaky a dorost, 
který se minulý rok probojoval do krajského 
přeboru, kvůli financím však musel od soutěže 
odstoupit. FK CHANOV ale není jen obyčejný 
fotbalový klub: trenéři kontrolují svým 
svěřencům jejich školní výsledky a chování, 
pomáhají jim s osobními problémy, odměňují je 
za úspěchy ve škole, a pokud děti školu flákají, 
nemohou do zápasu nastoupit.  

 

Martin je sluchově postižené dítě a obdržel příspěvek 
na sluchadla. 

Daniel je dítě s DMO a získal příspěvek na 
rehabilitační pobyt v centru Adeli v Piešťanech. 

Barborka je holčička s Fallotovou tetralogií a obdržela 
příspěvek na dětské chodítko KID WALK. 

Lukášek získal příspěvek na polohovací sedací zařízení 
Kimba Neo Otto Bock. 

Fabián je chlapeček s generalizovanou epilepsií a získal 
příspěvek na interiérový polohovatelný podvozek R82 
High Low. 
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Důležité události v činnosti fondu v roce 2015 

 
V lednu 2015 došlo ke změně v obsazení správní rady nadačního fondu. Člen správní rady Mgr. Lenka 
Brtníková byla nahrazena novým členem MUDr. Radanem Kučou. Mnohokrát děkujeme Mgr. Lence 
Brtníkové za nezištnou pomoc a podporu při práci pro nadační fond. 

V listopadu 2015 rozhodli zakladatelé o úpravách zakladatelské listiny a statutu nadačního fondu v souladu 
s novým občanským zákoníkem. 

V listopadu 2015 jsme obdrželi licenci k provozování místního centra programu Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu.  

DofE je mezinárodní program pro všechny mladé, aktivní lidi od 14 do 24 let, kteří se chtějí po dobu 6 až 
24 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. princ Edward – hrabě z Wessexu, Marek 
Eben, Jakub Vágner nebo Dan Pribáň. 

Kromě nových dovedností, zážitků a kamarádů, získají absolventi diplom, který jim pomůže při získání 
dobrého zaměstnání, usnadní cestu na zahraniční univerzity nebo umožní se účastnit mezinárodních 
expedicí a pobytů. 

Prvním účastníkem programu v našem centru se stal student z Hong Kongu Chi Kit Cheung, který 
pobýval v ČR na ročním výměnném pobytu. 

http://www.dofe.cz/
http://www.dofe.cz/
http://www.dofe.cz/
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu: rozvaha a výsledovka 2015 
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Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. 

Nadační fond neeviduje k 31.12.2015 žádný neuhrazený závazek. 

 

Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb. byly ve výši 
4472,96 Kč, což představuje 0,2% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosince 
2015. 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. 

Kontrola podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví 

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. 2015 do 31. 12. 2015 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 2015, 
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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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 21. dubna 2016 
 

správní rada: 

MUDr. Alice Kučová v.r. 

Mgr. Renata Turková v.r. 

MUDr. Radan Kuča v.r. 

 
revizor: 
Mgr. Jan Svoboda v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

赠赠人人玫玫瑰瑰,,手手有有余余香香  
Na ruce, která ti daruje růže, vždy ulpí troška jejich vůně. 

(čínské přísloví)  
 

 

 


