Výroční zpráva za rok 2017

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 2017
Jan Svoboda

435000,00 Kč

Radan Kuča

98000,00 Kč

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2017 poskytnuty dary ve výši 533000,00 Kč. Všem dárcům tímto
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně.
Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2017
Občanské sdružení Ryzáček, Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice, IČO: 27042863

50 000,00 Kč

Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí, 01668633, Mitrovická 260, 739 21 Paskov

60 000,00 Kč

o.s. AVER ROMA (jiní Romové), Most, Kovářská 201/3, IČ: 22903593

50 000,00 Kč

Matěj Dostál

18 000,00 Kč

Petr Jochec

15 000,00 Kč

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú., IČ 04871243, Olomouc - Nová Ulice, Wellnerova 301/20, PSČ 779 00
Klára Škopová

170 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

180 000,00 Kč

o.s. MIRET, Nerudova 228, 569 92 Bystré, IČ: 69342318

130 000,00 Kč

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.,Mozartova 43,779 00 Olomouc

18 000,00 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČ: 25909614

30 000,00 Kč

Tereza Knappová

20 000,00 Kč

David Hapala

14 700,00 Kč

ARPOK, o.p.s. U Botanické zahrady 828/4 779 00 Olomouc IČO: 268 42050

60 000,00 Kč

Amelie o.s., Kurta Konráda 15 / 963, Praha 9, 190 00, IČ: 270 52 141

20 000,00 Kč

Celkem byly nadačním fondem v roce 2017 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 865700,- Kč. Kéž
všechny poskytnuté příspěvky poslouží dobré věci.
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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. Onkologická diagnóza zásadním způsobem změní chod celé
rodiny a má velký vliv i na děti pacientů.
Společnost ARPOK je vzdělávací organizace, která přináší do škol aktuální témata dneška. Semináře,
metodické materiály pro pedagogy, výukové programy pro žáky. Pořádá velmi zajímavou konferenci
Učíme o globálních souvislostech.
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.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. poskytuje mobilní hospicovou péči pro dospělé i pro dětské pacienty
v okolí Olomouce. Jsou na samém počátku a nyní určitě potřebují každou korunu.
Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí je nezisková organizace, která se snaží zpříjemnit život
rodičům postižených dětí i jejich ratolestem. Pořádají výlety, víkendové a ozdravné pobyty, letní tábory,
vyjížďky na koních v jízdárně (hipoterapie), ale také letní pobyty v zahraničí. Na akcích se rodiče sejdou,
popovídají si o problémech, vymění si rady a zkušenosti. Děti si najdou nové kamarády, a to nejen mezi
handicapovanými a zažijí spolu něco zajímavého a něčemu se přiučí. Snaží se začlenit postižené osoby do
běžného života a najít jim pracovní uplatnění, organizují semináře a přednášky, které se týkají speciální
pedagogiky a lékařství.

Občanské sdružení Miret a Ida Kelarová ve spolupráci s Českou filharmonií pořádá letní umělecké školy
Romano drom. Letní škola Romano drom (v překladu Romská cesta) je určená pro vybrané talentované
romské děti ve věku 13 – 19 let ze sociálně slabých rodin, vyloučených lokalit, romských osad a ghett z
České i Slovenské republiky. „Děti na sobě velmi tvrdě pracují a jako Romové na sobě musejí pracovat
dvakrát více než děti neromské. Učíme je, že jako Romové mohou být nejen oceněni, ale i přijati
společností. Získávají tak sebedůvěru, která je důležitá pro jejich osobní růst. Zároveň motivují i další děti,
své vrstevníky. Záleží nám na tom, abychom tvořili vzory, které dětem chybí. A těmi vzory už dnes
Čhavorenge jsou,“ říká Ida Kelarová.
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„Motivujeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, že v dnešní době mají více možností, než měli jejich
rodiče, těchto možností využily a vážily si jich, i příležitostí, které dostaly. Svou práci děláme pravdivě a
celým srdcem, protože nám záleží na tom, aby romské děti v této nastoupené cestě dále pokračovaly. A i
když se nám nepodaří namotivovat všechny děti ke vzdělání, staráme se o to, aby si vybudovaly lepší život,
než se podařilo jejich rodičům. Chceme, aby byli všichni v dospělosti soběstační, zakládali funkční rodiny,
a mohli se tak stát dobrými rodiči.“ říká Ida Kelarová
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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. 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.

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.
Základní škola pro postižené děti CREDO se potýkala s nevyhovujícím sociálním zařízením, které nyní
po rekonstrukci plně vyhovuje potřebám.
Individuálním žadatelům z řad dětí a jejich rodičů jsme přispívali například na cestovné do MŠ pro
sluchově postižené dítě nebo do stacionáře, rehabilitační pobyt, speciální úpravu sedadla
v automobilu 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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Důležité události v činnosti fondu v roce 2017
Úspěšně jsme pokračovali v provozování místního centra programu Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu.
Bronzové ocenění získala mimořádná skupina účastníků našeho místního centra, kde kromě 3 českých
studentek z Gymnázia Hejčín a Gymnázia Šternberk byly zastoupeny i studentky z Japonska, Indonesie,
Turecka a Ghany, které v ČR pobývaly na ročním výměnném pobytu skrze organizaci AFS.
Cvičnou expedici absolvovali v oblasti Svatého Kopečku u Olomouce. Ostrou expedici pak v Hrubém
Jeseníku na trase Rejvíz – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka. Při svém putování zažili také
mimořádnou událost. Po příchodu do Vrbna slečny zjistili, že není možné se ubytovat v místním kempu,
jelikož byl ještě po nedávném sněžení uzavřen. Když tak seděly a odpočívaly, zastavila se u nich jedna
místní žena a perfektní angličtinou se zajímala o jejich cestování. Jakmile se dozvěděla, že nemají kde spát,
ochotně jim nabídla postavit stany na své zahradě v krásném prostředí na břehu řeky Opavy. Lekce o
místní pohostinnosti byla tak vyslána napříč kontinenty.
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Celkem získalo v roce 2017 bronzový odznak DofE 8 našich účastníků. Slavnostní ceremonie proběhla na
Ministerstvu kultury ČR za účasti zástupce britské velvyslankyně Anguse Stewarta.

Na podzim 2017 jsme uspořádali besedu s ambasadorem DofE Petrem Kolaříkem pro studenty Střední
polygrafické školy Olomouc.
DofE je mezinárodní program pro všechny mladé, aktivní lidi od 14 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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V říjnu 2017 zavítal do Prahy nejmladší syn britské panovnice Alžběty II. princ Edward, hrabě z Wessexu
a předal v Senátu ČR prestižní zlaté ocenění zhruba stovce studentů. A naše účastnice Adéla Navrátilová
coby dobrovolnice byla u toho!
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu
Rozvaha

10

Výsledovka

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační fond neeviduje k 31.12.2017
žádný neuhrazený závazek.
Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb., byly ve výši
13553,- Kč, což představuje 0,78% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci
2017. 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. 2017 do 31. 12. 2017 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 2017,
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. května 2018

správní rada:
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Turková v.r.
MUDr.Radan Kuča v.r.
revizor:
Mgr. Jan Svoboda v.r.
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Water-Venture Pasir Ris Singapore
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