Výroční
zpráva

2021
Nadační fond
Pomozme dětem žít lépe

sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc
IČ: 28573790
telefon: 585229323
e-mail: info@pomozmedetem.cz
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správní rada
MUDr. Alice Kučová (předseda)
Mgr. Renata Turková (člen)
MUDr.Radan Kuča (člen)

revizor
Irena Kratochvílová

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.

Přĳaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2021
Jan Svoboda

599 306 Kč

Radan Kuča

107 600 Kč

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2021 poskytnuty dary ve výši
706.906,- Kč. Všem dárcům tímto mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se,
aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně.

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2021
příjemce
Šimon Pačes
ČMELÁČEK z.s.
Občanské sdružení Ryzáček
o.s. MIRET
o.s. AVER ROMA
Jiří Daniel
Jiří Daniel
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
Jiří Daniel
ARPOK, o.p.s.
Barbora Mižáková
Michaela Stropnická
Jiří Daniel
Karolína Smětáková
Patrik Rákosník
Fabián Přidal
Jiří Daniel
Amelie, z.s.
ČMELÁČEK, z.s.
Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov
Agáta Helegdová
Jiří Daniel

částka
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
9 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
80 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 500,00 Kč
2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč

příjemce

částka

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

20 000,00 Kč

Petr Jochec
Tomáš Tlučhoř

7 000,00 Kč
3 500,00 Kč

Celkem byly nadačním fondem v roce 2021 poskytnuty nadační
příspěvky ve výši 484 000 Kč. Kéž všechny poskytnuté příspěvky poslouží
dobré věci.

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.

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.

Ryzáček provozuje hiporehabilitační centrum ve Vyšehorkách s velkou

láskou k dětem a koním. Profesionálně a s citlivým přístupem zde
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.

Čmeláček, z.s. je nezisková organizace klubu rodičů a přátel postižených

dětí. Snaží se zpříjemnit život rodičům postižených dětí i jejich ratolestem.
Pořádají výlety, víkendové a ozdravné pobyty, letní tábory, vyjížďky na
koních v jízdárně (hipoterapie). 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 oosby do běžného života a najít jim
pracovní uplatnění, organizují semináře a přednášky, které se týkají
speciální pedagogiky a lékařství.

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. Obdrželi příspěvek na realizaci projektu „Aktivní občanství
v globálních souvislostech“, kdy na 12 školách budou žáci a učitelé
pracovat s globálními tématy.

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. 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

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov potřebovala pro své žáky se speciálními

potřebami vybavit své dílny pro praktické vyučování autozvedákem.

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.

Občanské sdružení Aver Roma organizuje navzdory všem překážkám v

Chánově u Mostu hudební a jiné volnočasové aktivity pro děti. Získali
příspěvek na nákup vybavení knihovny, doučovacího a sportovního
kroužku, hudební, výtvarné a doučovací dílny a dále na podporu taneční a
pěvecké skupiny.
Individuálním žadatelům z řad dětí a jejich rodičů jsme přispívali například
na cestovné do MŠ pro sluchově postižené dítě nebo do stacionáře,
rehabilitace, fyzioterapii, na nákup speciálních pomůcek pro přenos
zvuku pro sluchově postižené děti, zařízení pro bezbariérovou úpravu
automobilu.

Všechny tyto milé děti,
tito malí hrdinové života,
statečně zvládají svou
každodenní nelehkou
situaci a my jim držíme
všechny palce.

Důležité události v činnosti fondu v roce 2021

V roce 2021 naše olomoucké místní centrum programu Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu úspěšně pokračovalo v poskytování příležitostí
mladým lidem pracovat na svém osobním rozvoji bez ohledu na
pokračující pandemická omezení. Neodradila nás ani zrušená prosincová
bronzová ceremonie nebo zrušené předvánoční setkání našich účastníků
v městské knihovně.
V průběhu roku byly v našem olomouckém DOFE centru zapojeny tři
desítky účastníků. Věnovali se nejrůznějším koníčkům: grafickému
designu, návrhu oblečení, fotografování nebo natáčení videa, jízdě na koni,
cvičili jógu, běhali, plavali, posilovali, věnovali se turistice, cvičili karate,
jezdili na kole nebo kolečkových bruslích, trénovali basketbal, balet, četli
knížky, psali básně a povídky, vařili, zpívali v chrámovém sboru, učili se
anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky.
Vykonali i spoustu skvělé dobrovolnické práce, např. tvořili občanské
aktivity k ochraně klimatu, doprovázeli seniory v domově seniorů,
pomáhali ve veterinární ordinaci nebo psím útulku, v azylovém domě pro
matky s dětmi, na letním dětském táboře nebo ve skautu, organizovali
úklid veřejných prostranství, pomáhali zahraničním studentům v ČR,
pracovali ve studentské samosprávě.
Naše bývalá účastnice Karolína, absolventka stříbrné ceny DOFE, byla
zvolena Středoškolákem roku 2021 v soutěži o nejaktivnější studenty
v ČR. Gratulujeme!
V květnu jsme se mohli zúčastnit podpisu slavnostního memoranda o
spolupráci mezi DOFE ČR a Olomouckým krajem za účasti zástupců všech
místních center DOFE Olomouckého kraje.

V září jsme vyrazili představit program DOFE a naše centrum mezi
studenty olomouckého Gymnázia Čajkovského a také studentům
Gymnázia Kojetín. V srpnu jsme měli možnost prezentovat program DOFE
aktivním inspirativním učitelům na konferenci „Učíme o globálních
souvislostech“ v olomoucké Pevnosti poznání, pořádané organizací
ARPOK.
Začátkem září jsme v krásném babí létě vyrazili spolu se čtyřmi účastníky
zlaté úrovně na nádhernou mezinárodní cvičnou expedici k velkým
jezerům rakouské Solné komory. Silné zážitky z expedice měli možnost
sledovat všichni účastnící DOFE v ČR skrze reportáže zveřejňované na
Instagramu národní kanceláře DOFE.
Dne 19. Října 2021 proběhla slavnostní ceremonie s předáváním zlatých
cen DOFE v nádherném Kaiserštejnském paláci v Praze a měli jsme zde
hned tři úžasné absolventy zlaté úrovně: Adélu, Katku a Martina.
I když stále musíme v našem místním centru DOFE v Olomouci překonávat
mnoho překážek, má to Cenu!

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 pohybu, rozvoje své dovednosti, 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.

V roce 2021 jsme dále podpořili projekt překladů vzdělávacích přednášek
Ajahna Brahma z oblasti psychologické a emoční podpory.
Dlouhotrvající lockdown a uzavření škol v letech 2020-21 měl výrazně
negativní vliv na psychické zdraví obyvatelstva, ale zejména dětí, rodin
s dětmi a mladých lidí. Podle vědecké studie institutu CERGE-EI Dopady
pandemie koronaviru na duševní zdraví, provedené již po první Covid vlně
v létě 2020 bylo zjištěno, že příznaky deprese a úzkosti nejvíce trpěly ženy
s dětmi (výskyt 37 %), a mladí lidé ve věku 18–24 let (výskyt 36 %). Je
zřejmé, že tento stav má velmi neblahý vliv na psychiku a vývoj zejména
dětí. Důsledky zavřených škol - online režim připravil děti o jistoty
Podle průzkumů univerzity v Ohio 66% pracujících rodičů naplňuje kritéria
pro takzvané rodičovské vyhoření. Dvě třetiny pracujících rodičů trpí po
pandemii vyhořením
V posledních letech bylo mnoha vědeckými studiemi opakovaně
prokázáno, že úzkost a stres lze pozitivně ovlivnit praktikováním
relaxačních technik, jako jsou meditace a mindfulness. Proto například již
v roce 2019 zavedlo více než 370 škol po celé Velké Británii jako součást
běžného školního vzdělávacího plánu techniky meditace, mindfulness,
svalové relaxace a dechová cvičení.
Vědečtí psychologové vyvinuli v posledních letech řadu účinných technik
pro snižování stresu a depresí, založených na meditačních cvičení, jako
jsou například Mindfulness-based stress reduction (MBSR) nebo
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Tyto techniky jsou s
úspěchem využívány po celém světě ve školách, psychologických
poradnách, zdravotnických zařízeních nebo dětských centrech bez ohledu
na věk, rasu nebo náboženské vyznání dětí. I laická veřejnost se může
podrobně seznámit s těmito technikami v řadě populárních a osvětových
knih. Zatímco v anglosaském světě je nabídka podobných videí
s vysokou kvalitou velmi široká, v českém jazyce tomu tak zdaleka není.
Jde o jednoduchou, avšak velmi účinnou, univerzálně použitelnou
meditační techniku všímavosti v přítomném okamžiku a dechu. Je
nezávislá na duchovní preferenci posluchače, snadno použitelná kdykoli
a kdekoli, zcela bezpečná a nevyžadující žádný předchozí trénink nebo
dovednost, vybavení nebo náklady.

Videa tvořená s podporou naší nadace jsou zdarma a volně dostupná ke
shlédnutí a využití pro širokou veřejnost na YouTube a byla nabídnuta
školám a organizacím, věnujícím se práci s dětmi jako tutoriál. Organizace
Miret, pracující dlouhodobě se sociálně znevýhodněnými dětmi z celé ČR,
využila tyto výukové materiály během své letní školy Romano Drom.
Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti, o čemž svědčí
množství kladných komentářů na YouTube kanále Ajahn Brahm česky:
Děkuji Jiřímu Danielovi, Zuzaně Zejdové, Radanu Kučovi a Jiřímu
Lukáškovi za krásnou práci, kterou obohacují život každého, kdo dokáže
vnímat tyto úžasné přednášky. Je skvělé, že můžeme poslouchat v českém
znění moudrost tohoto člověka, který mi pomáhá každý den, když je mi
smutno nebo když cítím vztek nebo jakýkoli jiný negativní pocit. Takže
opravdu děkuji a jsem vděčná za tuto Vaši skvělou práci.
Ďakujem za prednášku o pozitívnej energii. Som veľmi šťastná, že vás
môžem prostredníctvom internetu počúvať a sledovať. Ďakujem ,že je to v
preklade ,ktorému rozumiem napriek tomu, že som zo SLOVENSKA. Už
dávno som nezažila také dobré vysvetlenie o živote a jeho rôznych
problémoch a ich riešeniach.
Tento projekt je z větší části prováděn na dobrovolnické bázi, financovány
jsou pouze autorské honoráře herců za namluvení českého hlasového
komentáře.

Přehled majetku a závazků nadačního fondu
Rozvaha

Výsledovka

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační
fond eviduje k 31.12.2021 neuhrazený závazek 200,- 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 20 501,- Kč, což představuje 1,24 % z hodnoty
majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci 2021. Horní
hranice těchto nákladů určena statutem nadačního fondu nebyla
překročena.

Zpráva revizora

Poděkování

V polovině roku 2021 došlo k výměně revizora nadace. Dlouholetý revizor,
pan Mgr. Jan Svoboda, požádal o uvolnění z funkce a na jeho místo
nastoupila paní Irena Kratochvílová. Panu magistru Svobodovi mnohokrát
děkujeme za spoustu laskavosti a cenné práce, kterou pro nadaci za dobu
jejího fungování vykonal. Paní Ireně Kratochvílové děkujeme za laskavou
pomoc a podporu v období náročném pro všechny.

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.

Revizorka paní Irena Kratochvílová 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. 2021 do 31. 12. 2021 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 2021, 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.

V Olomouci dne 20. května 2022

správní rada
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Turková v.r.
MUDr. Radan Kuča v.r.

revizor

Irena Kratochvílová v.r.

“Life isn’t heavy
when you know how
to let go.”
Ajahn Brahm

Pomozme dětem žít lépe

