VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu Porozumění
za rok 2008
Vážení,
předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je
shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře
iniciativ a aktivit, přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně
lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji
vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.
Fond vznikl v lednu 2007 a svou činnost zaměřuje především na oblast sociální pomoci.
Jak vyplývá z právní normy naší neziskové organizace, jíž je nadační fond, fond
Porozumění realizuje své cíle poskytováním příspěvků na konkrétní projekty či akce. Zdrojem
finančních prostředků fondu jsou individuální dárci či sponzorské firmy z České republiky. Fond
v roce 2008 neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů či institucí.
Nadační fond Porozumění vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 617, dne 29.01.2007.
Identifikační číslo Nadačního fondu je 27651134.

I. Orgány a informace o fondu
V čele fondu stojí tříčlenná správní rada ve složení:
Pavel Mašek, Praha 9 (předseda)
Ivana Flégrová, Praha 9 (člen)
Daniel Vráblík, Brno (člen)
Revizorem fondu je:

Zdenka Kočová, Praha 9.
Adresa:
Za Školou 137
Praha 9, 198 00
Ostatní informace:
Tel.: +420 266 107 107
GSM: +420 777 257 925
IČO: 27 65 11 34
DIČ: CZ 27 65 11 34
www.porozumeni.cz
info@porozumeni.cz
Vznik:
Nadační fond vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 617, dne 29.01.2007

II. Zpráva o činnosti za rok 2008
V roce 2008 se nám podařilo za pomocí jak sponzorů z řad soukromých dárců tak i z řad
organizací, zrealizovat následující projekty:
1)
Předání daru dětských plenek Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči:
V dubnu 2008 jsme Pediatrické klinice předali věcný dar v podobě 8800 kusů plen
v celkové hodnotě 48.000,-Kč. Tento dar poskytla firma Kimberly Clark a podařilo se jí tak
alespoň částečně rodičům malých pacientů ulehčit jejich situaci.

2)
Sponzorství a provedení obrázkové výmalby ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči:
V říjnu 2008 se na Jednotce intenzivní péče Pediatrické kliniky slavnostně předávaly
tvarované obrázky na zeď s dětskými motivy do místnosti pro chronicky hospitalizované malé
pacienty. Tuto výzdobu sponzorovaly tři firmy (Shell, Roxtex, 2NT) celkovou částkou 55.000,Kč. Pohoda a harmonie jsou základním předpokladem fyzického zdraví. V nemocnici by se
nemělo léčit pouze tělo, ale i bolavá duše. Zlepšení psychického stavu dětí má bezpochyby vliv
na jejich úspěšné uzdravení. Jsme přesvědčeni, že odd. JIRP zateplené příjemnými barvami a
obrázky, pomůže u nemocných dětí navodit pocit bezpečí a co nejvíce zmírnit jejich duševní
strádání.

3)
Pořádání kurzů znakované češtiny:
Dále Nadační fond Porozumění sponzoruje kurzy znakované češtiny. Značná část
nákladů spojených s pronájmem prostor, financováním vyučujících lektorů, tiskem výukových
materiálů apod. se tak pokrývá ze zdrojů Nadačního fondu a kurzy se tak otevírají široké
veřejnosti.

4)
Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR a.s.:
V druhém pololetí roku 2008 jsme začali s projektem firemního dobrovolnictví ve firmě
MERO ČR, a. s. Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy místo peněz daruje
firma čas a schopnosti svých zaměstnanců na veřejně prospěšný projekt.
Doposud se podařilo zrealizovat pomoc při renovaci terasy a dále dodání nového pískoviště a
koberce pro Rehabilitační dětský stacionář Kladně. Dále pak v rámci firemního dobrovolnictví
proběhla Mikulášská besídka pro děti tohoto zařízení a pro děti z mateřských školek
v Kralupech nad Vltavou. V Domovech seniorů ve Všestudech a ve Velvarech jsme
zorganizovali vynikající vystoupení paní Nadi Urbánkové, které velmi zvedlo náladu klientům
těchto zařízení. V rámci firemního dobrovolnictví se za rok 2008 uvolnily prostředky ve výši
49.343,- Kč

5)
Spolufinancování počítačového vybavení Informačního centra při FRPSP:
Nadační fond Porozumění poskytl část finančních prostředků, 10.000,- Kč, na kvalitní
počítačové vybavení, díky kterému bude možné zpřístupnit rozsáhlý fond specializované
knihovny Informačního centra on-line na internetu při FRPSP tak, aby s ním mohli všichni
čtenáři pohodlně pracovat.

6)
Uspořádání benefičního představení studentů kurzů znakované češtiny:
Studenti našich kurzů ZČ si nazkoušeli pohádku Budka, budka, které předvedli v Divadle
Kámen. Vystoupením se podařilo pro Nadační fond Porozumění vybrat částku ve výši 2.850,Kč, za což mockrát děkujeme!!! Vystoupení se tak jako každý rok setkalo s velkým úspěchem, a
proto věříme, že si i na příští rok pro nás studenti znakované češtiny pod vedením paní Evženie
Malé připraví další zajímavý kus.

III. Zpráva o hospodaření
K dne 31.12.2008 fond nevlastnil žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli
individuální dárci nebo sponzorské firmy, fond v roce 2008 neobdržel žádné příspěvky od
státních orgánů a institucí ani od jiných nadací. Fond nezaměstnává žádné pracovníky, všechny
činnosti spojené s provozem fondu zajišťují bezplatně členové správní rady, revizor a
dobrovolníci.

Rozvaha k 31.12.2008 (Kč)
A.

Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
Finanční dlouhodobý majetek

0,0,0,-

Krátkodobý majetek:
Pohledávky
Finanční krátkodobý majetek
Jiná aktiva

0,330 199,801,-

Aktiva celkem

331 000,-

B.

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění
Fondy
Neuhrazená ztráta minulého období
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

0,356 964,- 24 103,- 6 501,-

4.640,0,331 000,-

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 (Kč)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

1 476,10 237,21 600,1 000,49 245,0,-

Náklady celkem

83 518,-

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z finančního majetku
Ostatní výnosy

20.910,76,56 031,-

Výnosy celkem

77 017,-

Hospodářský výsledek roku 2008

- 6 501,-

Režijní náklady (náklady na správu fondu):
Fond za rok 2008 dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou
podle §22 zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, stanovující, že Celkové roční náklady
Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 10 % (deset procent)
majetku Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

Za rok 2008 přispělo fondu 9 dárců,z nich 8 částkou či darem vyšším než 10.000,- Kč.
Nejvyšší darovaná částka od jednoho dárce činila 360.000,- Kč.

Abecední seznam dárců:
2N Telekomunikace, a. s.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Pavel Mašek - Design Interior
Kimberly-Clark, s. r. o.
MERO ČR, a. s.
Plíhalová Hana
Roxtec CZ, s. r. o.
Severa Milan
Shell Czech Republic, a. s.

IV. Záměry pro rok 2009
I v tomto roce hodláme pokračovat v již započatých aktivitách, tj. ve spolupráci s firmou
MERO ČR, a. s. při organizaci firemního dobrovolnictví. Dále pak chceme nabízet výuku
znakované češtiny pro širokou veřejnost a snažit se dalšími projekty přispět k řešení mnoha
složitých sociálních či zdravotních problémů všude tam, kde je to potřeba a kde dokážeme
jakkoliv pomoci.

V Praze dne …………………………….

……………………………….. ……..
Pavel Mašek

……………………………………….
Ivana Flégrová

………………………………………
Daniel Vráblík

……………………………………….
Zdenka Kočová

