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Výroční zpráva za rok 2014 
 

 

 

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
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Přijaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2014  

 

Dana Petru             500,00 Kč  

Jan Svoboda             706 000,00 Kč  

Radan Kuča             66 376,00 Kč  

Beneš Přemysl             1000,00 Kč  

 

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2014 poskytnuty dary ve výši 773876,- Kč. Všem dárcům tímto 
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně. 

 

 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2014 

 

11/13 Agáta Helegdová       9 000,00 Kč  

14/13 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s     30 000,00 Kč  

1/14 Martin Girgoško       6 000,00 Kč  

2/14 Občanské sdružení M.O.S.T.   150 000,00 Kč  

3/14 Prokop Kvapil     11 700,00 Kč  

4/14 Karin Sládečková     30 000,00 Kč  

5/14 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta     30 000,00 Kč  

6/14 "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.      30 000,00 Kč  

7/14 Amelie o.s.   100 000,00 Kč  

8/14 o.s. AVER ROMA      50 000,00 Kč  

9/14 Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.   100 000,00 Kč  

10/14 Agáta Helegdová       5 000,00 Kč  

12/14 Marie Kučerová     15 000,00 Kč  

 

Celkem byly nadačním fondem v roce 2014 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 566700,- Kč. Kéž 
všechny poskytnuté příspěvky poslouží dobré věci. 
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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. 

"I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s poskytuje služby rané péče rodinám dětí s 
mentálním a kombinovaným postižením nebo opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém 
jihočeském regionu. 

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta poskytuje v Janově u Litomyšle hipoterapii zdravotně a 
mentálně postiženým dětem. 

Středisko rané péče Tamtam Olomouc poskytuje služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a 
kombinovaným postižením. 

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. 

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 (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. Tady totiž nejde jen o fotbal, ale o mnohem více. 
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Karin je milé děvčátko s dětskou mozkovou obrnou. Získala příspěvek na polohovacího zařízení Tobi2, 
které ji umožní v sedě pracovat a rozvíjet mentální dovednosti. 

Martin je statečný chlapeček s hemimegalencephalií s epilepsií. Získal příspěvek na iPAD a speciální 
výukové aplikace. 

Agátka je děvčátko s dětskou mozkovou obrnou a diparézou. Narodila se ve 40. týdnu bezproblémového 
těhotenství. Po narození nedýchala, byla kříšena. Následná sonografie prokázala hypoxické poškození 
mozku. Je to usměvavá, velmi pozitivně naladěná holčička. Přesto je péče o ni a neustálé rehabilitace velice 
časově i finančně náročné. Pomáhá bráška Tomáš i prarodiče. Každodenním cvičením dělá Agátka velké 
pokroky, ale stále nedokáže sama vstát, stát ani chodit. Velmi ji pomáhá fyzioterapie dle Bobath konceptu. 
Dokázala se sama poprvé posadit, později i stát až jednu minutu bez opory. To jsou obrovské pokroky. 
Cena jedné hodiny je 500,- Kč, snad ji trochu pomůže získaný příspěvek. 

Prokop je chlapeček s vadou sluchu a získal příspěvek na týdenní pobyt klientů rané péče TamTam. 

Maruška velmi vnímavá a šikovná holčička s DMO po komplikovaném porodu. Rodiče s ní denně 
cvičí, jezdí pravidelně do lázní, na rehabilitace do 30km vzdáleného města,1x týdně na Hipoterapii a 
Canisterapii .Od dvou let Maruška navštěvovala dětský rehabilitační stacionář v Ostravě –Porubě  ,ale 
letos od září se ji povedlo integrovat mezi zdravé dětičky do logopedické školky v Ostravě –Dubině.  
Každý její pokrok je velká radost. Maruška obdržela příspěvek na cyklovozík JUNIOR COUTRY, který jí 

pomůže k lepší mobilitě a kvalitnějšímu životu. 

 

 

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 2014 

 

V roce 2014 obdržel nadační fond dva nevyžádané dary od neznámých laskavých dárců, což nás nesmírně 
povzbudilo a velmi děkujeme. Že by první vlaštovky? Nebo dárek k pátým narozeninám? 

Dne 5. září 2014 zemřela ve věku 46 let po mnohaletém boji s rakovinou paní Pavla Tichá, zakladatelka 
o.s.Amelie. Byla to jedna z nejstatečnějších žen, jakou jsme kdy potkali, pro nás velká inspirátorka. Moc 
děkujeme za vše, Pavlo. 
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu 

 

 

 

 
 
 

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační fond neeviduje k 31.12.2014 
žádný neuhrazený závazek. 

Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb., byly ve výši 
13028,- Kč, což představuje 0,51% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci 
2014. 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. 

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. 2014 do 31. 12. 2014 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 2014, 
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. 

 

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 21. března 2015 
 

 

 

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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Always look on the right side of life... 

(Come on guys, cheer up!) 

Always look on the bright side of life... 

Always look on the bright side of life... 

(Worse things happen at sea, you know.) 

Always look on the bright side of life... 

(I mean - what have you got to lose?) 

(You know, you come from nothing - you're going back to nothing. 

What have you lost? Nothing!) 

 

Monty Python 
 

 

 

 

 


