Výroční zpráva za rok 2013

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)
Mgr. Lenka Brtníková, (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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Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2013
25 000,00 Kč

7/12

Agáta Helegdová

2/13

Amelie o.s.

100 000,00 Kč

3/13

Dan Vávra

12 000,00 Kč

4/13

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

30 000,00 Kč

5/13

Andrea Skalníková

6/13

Marie Kučerová

7/13

Lukáš Krejčí

14 900,00 Kč

9/13

Natali Kotasová

13 999,00 Kč

10/13

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

23 000,00 Kč

12/13

Občanské sdružení Ryzáček

50 000,00 Kč

700,00 Kč
9 990,00 Kč

Celkem byly nadačním fondem v roce 2013 poskytnuty nadační příspěvky ve výši 279589,- Kč.
V roce 2013 neobdržel nadační fond žádné dary od fyzických a právnických osob
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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. Nadační fond poskytl pro rok 2009 prostředky na zajištění
psychoterapeuta pro olomouckou pobočku sdružení. Onkologická diagnóza zásadním způsobem změní
chod celé rodiny a má velký vliv i na děti pacientů...
Sdružení Baneta poskytuje v Janově u Litomyšle hipoterapii zdravotně a mentálně postiženým dětem a
dospělým, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším, pro které má jízda na koni pozitivní vliv
na pohybový aparát a psychiku. Dále se snaží o rozšíření sociálních kontaktů handicapovaných a jejich
rodin, např. umožnit rodičům se vzájemně poznat a předávat si zkušenosti, dětem zprostředkovat
kamarády, posilovat roli rodiny a poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc.
Skupina obětavých lidí ve Vyšehorkách u Mohelnice buduje 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.
Činnost sdružení se rok od roku rozrůstá a profesionalizuje, je vidět velký posun vpřed, novinkou je
například krytá jízdárna, která umožňuje poskytovat služby delší čas v roce i za špatného počasí...
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.
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Natálka je vitální a inteligentní holčička trpící smíšenou poruchou se spastickou diparézou a poruchou
zraku. Obdržela příspěvek na iPad pro zlepšení komunikace a rozvoje.
Agátka je usměvavá pětiletá holčička trpící DMO, dělá velké pokroky ve cvičení a rehabilitaci. Obdržela
příspěvek na pořízení mechanického vozíčku.
Daneček je 6ti letý šikovný kluk se spastickou kvadruplegií, kterému fond přispěl na intenzivní
rehabilitační pobyt v Adeli Centru na Slovensku.
Andrea je milá holčička s poruchou sluchu, které fond pomohl uhradit náklady na týdenní pobyt klientky
v středisku rané péče Tamtam.
Maruška je 4letá holčička s DMO, které fond přispěl na pořízení iPAD pro zlepšení komunikace a
rozvoje.
Lukášek je šikovný chlapec s poruchou sluchu, kterému fond přispěl na nákup sluchadel pro neslyšící dítě
Baby 440.
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Důležité události v činnosti fondu v roce 2013
V sídle fondu proběhlo několik besed s lidmi, kteří svůj čas věnují užitečné pomoci strádajícím dětem.
4. prosince 2013 byli hosty besedy Karin Majerová a Jana Neboráková ze sdružení M.O.S.T., podporující
tibetské uprchlíky v exilu v Indii s projektem Kmotrovství na dálku. Vyprávěli o svých cestách za
uprchlíky a o jejich neuvěřitelných životních osudech a drsných životních podmínkách a přírodních
katastrofách.
25. září 2013 jsme se zúčastnili benefičního koncertu Ivy Bittové pořádaného pro Mobilní hospic
Ondrášek o.p.s.
6. října jsme shlédli v olomouckém kině Metropol premiéru filmu Khuda-E-Faring, dokumentujícího
projekt olomouckých horolezců Diny Štěrbové a Víti Dokoupila, kteří vysoko v Himalájích postavili a
provozují malou Českou nemocnici. Seznámili přítomné se spoustou vykonané práce v Pákistánu a se
svými odvážnými plány na další rok.
Koncem roku se podařilo domluvit s laskavými sponzory financování činnosti nadačního fondu na další
období. Děkujeme.
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Přehled majetku a závazků nadačního fondu

Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu činí 500.000,- Kč.
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Nadační fond neeviduje k 31.12.2013 žádný neuhrazený závazek.

7

Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb. byly ve výši
33.485,- Kč, což představuje 1,4% z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosince
2013. 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.
Kontrola podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
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. 2013 do 31. 12. 2013 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 2013,
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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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 2014
správní rada:
MUDr. Alice Kučová v.r.
Mgr. Renata Turková v.r.
Mgr. Lenka Brtníková v.r.
revizor:
Mgr. Jan Svoboda v.r.

co je důležité, je očím neviditelné

Antoine de Saint-Exupéry
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