VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu Porozumění
za rok 2009
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 2009 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.
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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

Hlavními spolupracovníky fondu jsou:
Markéta Purkardová, Praha
Evženie Malá, Praha
Kateřina Poláková, Praha

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

II. Zpráva o činnosti za rok 2009
V roce 2009 se nám podařilo za pomoci jak sponzorů z řad soukromých dárců, tak i
z řad organizací zrealizovat mnoho velmi potřebných projektů. Především bychom rádi vyzdvihli
velký benefiční koncert pana Pavla Šporcla během prázdnin roku 2009. Za skvělého
moderování paní Terezy Kostkové a za přispění cca 300 diváků se podařilo získat necelých dvě
stě tisíc korun, které jsme prostřednictvím organizace „Člověk v tísni“ poskytli pro záplavami
postižené oblasti Čech a Moravy.
Dále proběhlo opět několik akcí z projektu firemního dobrovolnictví s úžasným
donátorem, společností MERO ČR, a.s. Skvělá spolupráce s tímto i jinými sponzory se pro nás
stává impulsem pro další činnost v oblasti podpory jakkoliv sociálně znevýhodněných
spoluobčanů.
Věříme, že se nám bude dařit naši činnost v maximální míře rozšiřovat a že se nám
v dalších obdobích opět podaří podpořit či zorganizovat mnoho skvělých projektů, jako jsou
například tyto níže uvedené:
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1)

Rekonstrukce prostor Lékařské služby první pomoci ve FTNsP

V lednu 2009 se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Lékařské služby
první pomoci (LSPP) ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou. Z příspěvku NF
Porozumění se pořídily herní předměty pro vybavení dětské čekárny. Čekárna, především ta
dětská, i ordinace jsou pojaty v hravém a pozitivním duchu, přesto bylo ale dbáno především na
funkčnost tohoto vybavení.
Celková částka, kterou jsme poskytli, činila 80.000,- Kč.

2)

Nákup antidekubitních a rehabilitačních pomůcek pro odd. dětské chirurgie a
traumatologie a odd. novorozenců ve FTNsP

Tyto pomůcky jsou na odděleních využívány v rámci konceptu bazální stimulace. Tento
koncept nabízí možnosti terapeutického polohování s cílem stimulace tělesného schématu a
také stimulace optické a taktilně-haptické.
Celková částka, kterou jsme na tyto pomůcky získali a poskytli, činila 30.000,- Kč.
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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.
Celková částka, kterou jsme tyto kurzy podpořili, činila cca 20.000,- Kč.

4)

Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s.

Na projektu firemního dobrovolnictví spolupracuje Nadační fond Porozumění s firmou
MERO ČR, a. s. od druhé poloviny roku 2008. Firemní dobrovolnictví je forma firemního
dárcovství, kdy místo peněz daruje firma čas a schopnosti svých zaměstnanců na veřejně
prospěšný projekt.
Firemní dárcovství představuje možnost smysluplné a oboustranně prospěšné
spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi.
Zaměstnanci firmy MERO, a. s. mají možnost vybrat si buď z připravené nabídky pomoci
různým sociálním zařízením (fyzická pomoc, aktivizace klientů daných sociálních zařízení),
nebo mohou jít pomáhat do organizace, kterou již znají nebo s ní déle spolupracují.
Na závěr je nutné podotknout, že společnost MERO, a.s. se rozhodla pomoci daným
projektům ještě nad rámec standardního firemního dobrovolnictví a poskytne na tyto vybrané
projekty navíc ke svým zaměstnancům i finanční podporu, a to ve výši několika set tisíc korun.

V roce 2009 se v rámci firemního dobrovolnictví podařilo realizovat mimo jiné tyto
následující projekty:
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A.

Přeměna šatny zdravotnického personálu na Pediatrické klinice FTNsP

V květnu 2009 proběhla kompletní přeměna šatny zdravotnického personálu na
Pediatrické klinice. Stačily pouhé 3 dny a šatna sester se změnila k nepoznání.
Celková částka za výmalbu a nákup nového nábytku činila cca 35.000,- Kč.
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B.

Dětský den pro děti z dětských domovů:

Na akci se sjely děti z dětských domovů z Mostu, Žatce, Slaného, Dubence, Kralup nad
Vltavou, Dolních Počernic či Klánovic. V programu vystoupili Hanka Kynychová se sdružením
Dětské domovy v pohybu, Tomáš Savka či Petr Poláček. Svou exhibici na BMX kole předvedl
Martin Dražil a na in-line a trackových bruslích se představila mistryně republiky Lenka
Buchcárová. Celkové nadšení dětí podtrhly dárky, které jim Nadační fond Porozumění spolu se
společností MERO ČR, a.s. připravil.
Celková částka, kterou jsme dětský den podpořili, činila cca 150.000,- Kč.
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C.

Mikulášská besídka pro Dětský rehabilitační stacionář v Kladně Kročehlavech

Dobrovolníci ze společnosti MERO ČR, a. s. uspořádali pro děti z rehabilitačního
stacionáře Mikulášskou besídku s bohatou nadílkou v podobě sladkostí a drobných dárků.
Celková částka, kterou jsme Mikulášský den podpořili, činila cca 15.000,- Kč.
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5)

Benefiční večer pro Komunitní centrum Motýlek na Černém Mostě v Praze 9,
únor 2009

Toto komunitní centrum podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Benefiční
představení složené z vystoupení tanečních a hudebních skupin se konalo v Divadle Kámen
v únoru 2009. Výtěžek ze vstupného činil 10.300,- KČ a Nadační fond Porozumění sám přispěl
částkou 50.000,- KČ.
Celkem bylo KC Motýlek Nadačním fondem Porozumění poskytnuto 60.300,- Kč.
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6)

Benefice pro Motýlek, červen 2009

Ester Janečková uvedla benefiční koncert sboru Gentlemen Singers 17.6.2009
v Betlémské kapli. Osmičlenný soubor Gentlemen Singers se svým komorním složením a
různorodým repertoárem stal unikátem na české sborové scéně a je jedním z nejžádanějších.
Veškerý výtěžek koncertu byl věnován na podporu dětí s postižením – klienty Komunitního
centra Motýlek.
Celková částka, kterou jsme tento koncert podpořili, činila 15.000,- Kč

7)

Hospic Čerčany a 2N Telekomunikace, a. s.

NF Porozumění za velkorysé podpory společnosti 2N Telekomunikace, a. s. poskytl
Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech (okr. Benešov u Prahy) finanční prostředky na zakoupení
nové automatické pračky.
Celková částka poskytnutá čerčanskému hospici činila 10.000,- Kč.
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Benefiční koncert Pavla Šporcla ve prospěch záplavami postižených oblastí Čech
a Moravy.
Vybrané prostředky byly rozděleny prostřednictvím organizace „Člověk v tísni“ lidem
postižených záplavami. 20.000,-Kč NF daroval přímo postižené rodině Holubových.

8)

Celkový výtěžek této benefiční akce činil neuvěřitelných 190.310,- Kč.
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9)

Uspořádání benefičního představení studentů kurzů znakované češtiny (ZČ):
Studenti kurzů ZČ nazkoušeli pohádku „O koblížkovi“, kterou předvedli v Divadle Kámen.
Vystoupením se podařilo pro Nadační fond Porozumění vybrat částku ve výši 2.410,-Kč.

10)

Finanční příspěvek na nákup elektrického vozíku

Nadační fond Porozumění poskytl panu Zdeňku Liškovi příspěvek na pořízení nového
elektrického vozíku, který je nezbytný pro co nejlepší mobilitu handicapovaného člověka.
Celkový příspěvek na zakoupení vozíku činil 10.000,- Kč.
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III. Zpráva o hospodaření
K dne 31.12.2009 fond nevlastnil žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli
individuální dárci nebo sponzorské firmy. Nadační fond v roce 2009 neobdržel žádné příspěvky
od státních orgánů a institucí ani od jiných nadací. Nadační fond nezaměstnává žádné stálé
pracovníky, všechny činnosti spojené s provozem a činností fondu zajišťují bezplatně členové
správní rady, revizor a řada dobrovolníků.

Rozvaha k 31.12.2009 (v 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
330 000
1 000

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

326 000
357 000
- 24 000
- 7 000

5 000
0
331 000

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009 (v Kč)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z finančního majetku
Ostatní výnosy

21 000
0
105 000

Výnosy celkem

126 000

Hospodářský výsledek roku 2009

15 000

Režijní náklady (náklady na správu fondu):
Fond za rok 2009 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.

Sponzorské dary:
Za rok 2009 přispělo fondu mnoho dárců, z nich 6 částkou či darem vyšším než 10.000,Kč. Nejvyšší darovaná částka od jednoho dárce činila 360.000,- Kč.

Abecední seznam dárců:
MERO ČR, a.s.
Humanistické centrum NAROVINU
Niersberger Instalace, s.r.o.
Roxtec CZ, s. r. o.
Crocodille ČR spol. s r.o.
2N Telekomunikace, a. s.

360.000,-Kč
7.191,-EUR
50.000,-Kč
30.000,-Kč
15.000,-Kč
10.000,-Kč

Ostatní drobní dárci a přispěvatelé:
Marketis, s.r.o.
Martina Dědíčková
Pavel Vraj
manželé Macháčkovi
Jana Térová
Štěpánka Smetanová
Věra Hlavatá
Markéta Rodová
Jan Čihák
Simona Krejčí
Karel Kubát
Daniel Tomica
František Kryza
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Seznam poskytnutých darů:
Sponzorské dary v rámci firemního dobrovolnictví
Humanistické centrum NAROVINU - koberce
Člověk v tísni – povodně
FTNsP v Krči – barvy a obklady
Dětské domovy v pohybu
FTNsP v Krči – rehabilitační pomůcky
Hispic Čerčany - finance Vánoční výzdoba
Hispic Čerčany – pračka
Rodina Holubových - finance povodně
Zdeněk Liška – invalidní vozík
Andrea Opatovská – lékařský zákrok
FTNsP v Krči – vybavení šaten
Komunitní centrum Motýlek – podpora projektů

310.427,-Kč
15.000,-Kč
84.880,-Kč
4.500,-Kč
15.000,-Kč
34.200,-Kč
10.000,-Kč
10.000,-Kč
21.000,-Kč
10.000,-Kč
2.000,-Kč
39.263,-Kč
60.300,-Kč

IV. Záměry pro rok 2010
V následujícím roce bychom rádi pokračovali v již započatých aktivitách, jako např. ve
spolupráci s firmou MERO ČR, a. s. při organizaci firemního dobrovolnictví, ve spolupráci
s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Krči, v pořádání benefičních akcí apod. Dále pak chceme
opět nabízet výuku znakované češtiny pro širokou veřejnost a snažit se i dalšími projekty přispět
k řešení mnoha složitých sociálních či zdravotních problémů všude tam, kde je potřeba a kde
dokážeme jakkoliv pomoci.
V Praze dne …30.03.2010….
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