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Výroční zpráva za rok 2011 
 

 

 

 

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 2011  

 

 

Jarmila Obrtelová             10 000,00 Kč 

Jan Svoboda             20 000,00 Kč  

Martin Růžička            350 000,00 Kč  

GAVA s.r.o.             5 000,00 Kč  

Libor Špunda             20 000,00 Kč  

Miroslav Müller             10 000,00 Kč  

 

Další dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem 400000,- Kč. 

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2011 poskytnuty dary ve výši 815000,- Kč. Všem dárcům tímto 
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně. 

 

 

 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2011 

 

1/11 Javůrková Nikol 
                                                               
15 000,00 Kč  

2/11 Amelie o.s., Praha 95 000,00 Kč  

3/11 Kameníček Lukáš  6000,00 Kč                                                                   

4/11 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta 30 000,00 Kč  

5/11 BlueLand,o.s. 60 000,00 Kč  

6/11 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s 50 000,00 Kč  

7/11 Martin Polýnek 4 000,00 Kč  

8/11 Občanské sdružení Ryzáček 90 000,00 Kč  

Celkem byly nadačním fondem v roce 2011 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 350000,- Kč. 
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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... 

Sdružení 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. 

Sdružení BlueLand o.s. staví v severním Himaláji ve vesnici Kargyak v Indii solární školu. Ekologicky 
šetrná budova, využívající obnovitelné zdroje energie umožní dětem získat základní vzdělávání a celoroční 
výuku. Škola vzniká ve velmi odlehlé oblasti ve výšce 4.200 m.n.m., nevede sem žádná silnice a cesta do 
nejbližšího města trvá čtyři dny pěšky. Ve vesnici žije kolem 100 obyvatel, z toho pouze 10 lidí umí číst a 
psát. Běžně zde teploty klesají k -40°C, nevede sem žádná silnice a cesta do nejbližšího města trvá čtyři 
dny pěšky. V létě musíte překonat pětitisícová sedla, v zimě ujít 250 km po zamrzlé řece … 

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. 

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. 
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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... 

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.. 

Lukáškovi je 6 let a od narození trpí kvadruspastickou dětskou mozkovou obrnou z důvodu porodních 
komplikací. Jinak je to velmi chytrý, milý a šikovný kluk se smyslem pro humor… 

Nikol je mladá slečna s poruchou sluchu, které fond přispěl na nový řečový procesor – kochleární 
implantát pro neslyšící… 

Martínek má vzácné onemocnění „syndrom Charge“ a přes všechny útrapy, kterými si musel projít, je 
úžasně chytrý a zvídavý, neustále lační po nových informacích. Potřebuje speciální odsávačku, kterou 
pojišťovna nehradí … 
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Důležité události v činnosti fondu v roce 2011  

 

V sídle fondu proběhlo několik besed s lidmi, kteří svůj čas věnují užitečné pomoci strádajícím dětem.  

5. ledna 2011 proběhla beseda s olomouckými horolezci Dinou Štěrbovou a Víťou Dokoupilem, kteří 
vysoko v Himalájích postavili a provozují malou Českou nemocnici. Seznámili přítomné se spoustou 
vykonané práce v Pákistánu a se svými odvážnými plány na další rok. 

21. prosince 2011 byli hosty besedy Karin Majerová, Jana Neboráková a Michal Majer ze sdružení 
M.O.S.T., podporující tibetské uprchlíky v exilu v Indii s projektem Kmotrovství na dálku. Jana a Michal 
vyprávěli o svých cestách za uprchlíky a o jejich neuvěřitelných životních osudech a drsných životních 
podmínkách a přírodních katastrofách. 

10. září 2011 se uskutečnil den otevřených dveří a prezentace hiporehabilitačních postupů v sídle sdružení 
Ryzáček ve Vyšehorkách, účast byla hojná a babí léto příjemné. Na místě jsme mohli vidět a žasnout, jaký 
velký kus práce děvčata za dva roky, co je známe, odvedla. 

29. listopadu 2011 se nadační fond měl možnost zúčastnit benefičního koncertu v sále Mozarteum 
Arcidiecézního muzea v Olomouci, pořádaného sdružením Amelie za účelem seznámení veřejnosti 
s činností olomoucké pobočky tohoto sdružení.  
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu 

 

 
 

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. 

Nadační fond neeviduje k 31.12.2011 žádný neuhrazený závazek. 
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Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb. byly ve výši 
14.030,- Kč, což představuje 0,47% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosince 
2011. 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. 

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. 2011 do 31. 12. 2011 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 2011, 
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. března 2012 
 

správní rada: 

MUDr. Alice Kučová v.r. 

Mgr. Renata Novotníková v.r. 

Mgr. Lenka Brtníková v.r. 

 
revizor: 
Mgr. Jan Svoboda v.r. 
 

 

 

 

 

 

 


