Výroční zpráva
za rok 2019

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc
IČ: 28573790

správní rada:

tel. 585229323

MUDr. Alice Kučová, (předseda)

e-mail: info@pomozmedetem.cz

Mgr. Renata Turková, (člen)

Nadační fond je zapsán v nadačním
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revizor:
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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 2019
Jan Svoboda
Radan Kuča

616900
114 000

Celkem byly nadačnímu fondu v roce 2019 poskytnuty dary ve výši 730.900,- Kč. Všem dárcům tímto
mnohokrát děkujeme, vynasnažíme se, aby všechny dary byly použity účelně a smysluplně.
Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2019
příspěvek Ryzáček
příspěvek Nejste sami mobilni hospic
příspěvek Nekardová
příspěvek Čmeláček
příspěvek AVERROMA
příspěvek Římanová
příspěvek Koníček
příspěvek Azylovy dům pro ženy a matky s detmi
příspěvek Jochec
příspěvek Mobilní hospic Ondrášek
příspěvek Bílek
příspěvek Knappová
příspěvek MOST
příspěvek Štolpová
příspěvek Amelie
příspěvek Jochec
příspěvek Burghardt
příspěvek Krejčí
příspěvek Tvrdovská
příspěvek Ryzáček
příspěvek Římanova
příspěvek Čmeláček
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Celkem byly nadačním fondem v roce 2019 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 668.342,- 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!
Skupina obětavých lidí ve Vyšehorkách
provozuje 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.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

organizují semináře a přednášky, které

o.p.s. poskytuje podporu ženám,

se týkají speciální pedagogiky a

matkám s nezletilými dětmi a těhotným

lékařství.

ženám starším 18 ti let, pokud se
ocitnou v mimořádně obtížné sociální

Sdružení Amelie poskytuje duševní

situaci spojené se ztrátou bydlení,

podporu, sociální poradenství a

ohrožené domácím násilím.

psychoterapii onkologicky a jinak
dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

Čmeláček - Klub rodičů a přátel

Onkologická diagnóza zásadním

postižených dětí je nezisková

způsobem změní chod celé rodiny a má

organizace, která se snaží zpříjemnit

velký vliv i na děti pacientů.

život rodičům postižených dětí i jejich
ratolestem. Pořádají výlety, víkendové a

Ostravské sdružení M.O.S.T. pomáhá

ozdravné pobyty, letní tábory, vyjížďky

dětem v buddhistických klášterech v Ki,

na koních v jízdárně (hipoterapie). Na

Diskitu a Tikse a exilových vesničkách v

akcích se rodiče sejdou, popovídají si o

indických Himalájích. Organizuje

problémech, vymění si rady a

program adopce na dálku.

zkušenosti. Děti si najdou nové

Koníček je nestátní nezisková

kamarády, a to nejen mezi

organizace, která poskytuje služby

handicapovanými a zažijí spolu něco

hiporehabilitace, zooterapie a sociální

zajímavého a něčemu se přiučí. Snaží se

rehabilitace v Jihočeském kraji dětem,

začlenit postižené osoby do běžného

dospělým, zdravým i s různým

života a najít jim pracovní uplatnění,

znevýhodněním.

Občanské sdružení Aver Roma organizuje navzdory všem překážkám v Chánově u Mostu
hudební a jiné volnočasové aktivity pro děti, a potřebovalo zakoupit saxofon pro mladého
nadaného umělce.

Individuálním žadatelům z řad dětí a jejich rodičů jsme přispívali například na cestovné
do MŠ pro sluchově postižené dítě nebo do stacionáře, fyzioterapii, na nákup speciálních
pomůcek pro přenos zvuku pro sluchově postižené děti, dynamické ortézy Pohlig nebo
textilní chrániče na dětskou zdravotní postel.

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 2019
Rok 2019 byl pro naše olomoucké místní centrum programu Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu velmi úspěšný.
Opět jsme přivítali nové účastníky, studenty z České republiky, ale i z Thajska a Japonska.

Během roku se 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 chladného a deštivého května proběhla cvičná expedice v okolí svatého Kopečka u
Olomouce, kde studenti na vlastní kůži zažili důsledky globálního oteplování a kůrovcové
kalamity na Hané. S překážkami si ale dokázali skvěle poradit.

Na ostrou expedici pak vyrazil bronzový expediční tým do překrásného Českého
Švýcarska, kde je čekalo opravdu psí počasí: pochod v dešti, spaní v promoklých stanech
při 8 stupni Celsia. Nádherné skalní výhledy ale proto měli jen pro sebe.

Stříbrný expediční tým trénoval cvičnou expedici v okolí Moravského Krasu. Trochu
zabloudil a našlapal o několik kilometrů více.
Ostrá stříbrná expedice vedla Ždárskými vrchy, počasí bylo nádherné a krajina úrodná.

Druhý stříbrný expediční tým trénoval v oblasti Litovelského Pomoraví a budil zájem a
obdivné pohledy kolemjdoucích lidí i exotických zvířat.
Všichni přežili a mají nezapomenutelné zážitky!

Červnová slavnostní ceremonie proběhla v nádherném Brožíkově sále na Staroměstské
radnici v Praze a dva naši odvážní zahraniční účastníci vystoupili se svými projevy a sdělili
své zážitky z DofE před zaplněným sálem!

Prosincová ceremonie se konala v zámečku rodiny Rothschildů ve Vítkovicích a i zde jsme
byli pyšni na naši bronzovou oceněnou účastnici Radku.

Naši skvělí účastníci o sobě dali vědět i v médiích. Úžasná Katka z Dolan vystoupila v diskusním
pořadu TV NOE. Fotografie z předchozí expedice našich studentů se objevila v TV NOVA:

(úplně vlevo naše skvělá účastnice Karolína, která se probojovala do finále soutěže Středoškolák roku)

V červnu jsme přijali pozvání na pražský Žofín na slavnostní setkání zástupců a příznivců
DofE ČR. Britský velvyslanec Nick Archer se pochlubil svými zážitky z programu DofE ve
Spojeném Království v mládí, když musel chodit plet zahrádky před domky seniorů, což
ho vůbec nebavilo. Proto je rád, že dnešní mladí účastníci si aktivity i dobrovolnictví
vybírají sami podle svých zájmů.
V listopadu 2019 se pak v Olomouci konala celostátní „víkendovka“ DofE Klubu s řadou
workshopů a poznávacích aktivit.

DofE je mezinárodní program pro všechny mladé, aktivní lidi od 13 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.

Přehled majetku a závazků nadačního fondu
Rozvaha

Výsledovka

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč. Nadační fond eviduje
k 31.12.2019 neuhrazený závazek 100,- 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 12477,- Kč, což představuje 0,87% z hodnoty majetku nadačního fondu podle
jeho stavu k 31. prosinci 2019. 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 2019, 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 20. května 2020
správní rada:
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Turková v.r.
MUDr.Radan Kuča v.r.
revizor:
Mgr. Jan Svoboda v.r.

“ Směj se a svět se bude smát s tebou;
plač a budeš plakat sám.”
Ella Wheeler Wilcox

