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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.



Přĳaté dary od fyzických a právnických osob v roce 2020

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2020

částka příjemce
8 000.00 Jochec

130 000.00 MOST
35 000.00 Azylový dům pro matky s dětmi
10 200.66 Helegdová
10 000.00 Ščibran
10 000.00 Mižáková
13 000.00 Přidal
5 000.00 Dědek
10 000.00 Společnost pro ranou péči Ostrava
30 000.00 Stropnická
115 000.00 Nejste sami
100 000.00 MH Ondrášek
20 000.00 Amelie
5 000.00 Společnost pro ranou péči Olomouc
18 000.00 Burghardt
20 000.00 Janečková
13 000.00 Štolpová
10 000.00 Jochec
10 000.00 Tvrdovská

Jan Svoboda 496 730
Radan Kuča 101 000

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2020 poskytnuty dary ve výši
597.730,- Kč. Všem dárcům tímto mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se,

aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně.

Celkem byly nadačním fondem v roce 2020 poskytnuty nadační
příspěvky ve výši 572.200,66 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.

Společnost pro ranou péči Olomouc poskytuje poradenské služby rodinám
s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a
části krajů Zlínského a Pardubického. Zajišťuje konzultace v domácím
prostředí klientů, ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření
zraku, půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a
CD, telefonické poradenství, doprovod klientů k odbornému vyšetření a
semináře, přednášky.

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.

Ostravské sdružení M.O.S.T. pomáhá dětem v buddhistických klášterech v Ki,
Diskitu a Tikse a exilových vesničkách v indických Himalájích. Organizuje
program adopce na dálku.

Individuálním žadatelům z řad dětí a jejich rodičů jsme přispívali například
na rehabilitační pobyty, hiporehabilitaci, taneční kroužek, dopravu
postiženého dítěte do stacionáře, dynamické ortézy, invalidní vozík nebo
tříkolku Loped.



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 2020

Rok 2020 byl plný nových pojmů.. (nový koronavirus, Ruce-Rozestupy-
Roušky, Testování-Trasování, lockdown, karanténa, reprodukční číslo, PES,
online škola, střídavé vyučování, home office, Zoom, COVID-19, SARS-CoV-
2, 2019-nCoV, první vlna, druhá vlna..)

Byl to divný rok. Někdo ztratil práci, jiní iluze, svobodu, přátelství, nebo i
život. Ale trus je nejlepší hnojivo. A tak když se hroutí vnější svět, je to
skvělá šance rozvinout ten vnitřní.

I v naši práci proMezinárodní cenu vévody z Edinburghu to byl rok nových
překážek: zavřené školy, zrušené besedy, zrušené ceremonie, předčasně
ukončený AFS program, omezené expedice.

Ale DOFE je přece tady zejména k překonávání překážek! A proto jsme si
úspěšně se vším poradili.

Představili jsme DOFE studentům hejčínského gymnázia a žákům ZŠ
Svatoplukova v Olomouci. Příjemné Adventní setkání účastníků našeho
centra jsme přesunuli na Zoom. Předvánoční Ceremonii jsme si nejprve
užili v mrazivém ránu před olomouckou radnicí, poté online s gratulací od
Prince Edwarda.

A na Silvestra jsme ještě stihli první mezinárodní sraz Zoom DOFE
Olomouc s účastníky z ČR, Turecka, Ghany, UK a dalších zemí.

HRH The Earl of Wessex

„Každá úroveň
má své výzvy“



Během roku se naši mladí účastníci věnovali 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, tvořili origami nebo
kaligrafii, vařili, zpívali v chrámovém sboru, studovali molekulární biologii,
učili se anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, česky nebo
norsky.

A 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, učili ve škole japonštinu nebo
angličtinu.

Během letního „rozvolnění“ se podařilo zvládnout dvě úžasné expedice!

Stříbrná třídenní expedice v srpnu vedla přes Pustevny. Počasí letní, tempo
pohodové a zbyl čas i na prohlídku znovuotevřeného Libušína.

Zlatá čtyřdenní cykloexpedice v září obkroužila z Brna jižní Moravu
v nádherném babím létě a za doprovodu zrajících pálavských hroznů.
Účastníci cestou nafotili užitečné fotky zajímavých míst pro vylepšení
Wikipedie.



Prosincová ceremonie byla první historickou online DOFE
ceremonií. A i zde jsme zaznamenali obrovský úspěch, a to když
ředitelka Google Česká Republika paní Taťána le Moigne
vyzdvihla naši zlatem oceněnou Adélu Navrátilovou a její grafický
design. Moc gratulujeme!

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.

Taťana le Moigne
partnerka DOFE, ředitelka Google v ČR



Přehled majetku a závazků nadačního fondu

Rozvaha Výsledovka

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační
fond eviduje k 31.12.2020 neuhrazený závazek 300,- 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 38927,- Kč, což představuje 2,65% z hodnoty
majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci 2020. Horní
hranice těchto nákladů určena statutem nadačního fondu nebyla
překročena.



Revizor Mgr. Jan Svoboda Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe, se
sídlem Dvořákova 32, 779 00 Olomouc, IČ: 28573790, podává správní radě
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. 2020 do 31. 12. 2020 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 2020, kterou shledal jako správnou a řádně
vypracovanou. 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.

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 20. května 2021

Zpráva revizora Poděkování

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

revizor
Mgr. Jan Svoboda v.r.



“In pleasant times we
enjoy, in difficult times
we learn and grow.”

Ajahn Brahm



Pomozme dětem žít lépe


