VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu Porozumění
za rok 2010
Vážení,
předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění.
Účelem nadačního 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 2010 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 2010
Svou činnost Nadační fond v současné době zaměřuje nejvíce na tyto oblasti – výuka
znakované češtiny pro širokou veřejnost, projekty na dětských klinikách FTN – např.
obrázková výzdoba na Pediatrické klinice a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie,
spolupráce s Dětským centrem při FTN, dále pak s komunitním centrem Motýlek v Praze 9.
Nadační fond též realizuje projekt firemního dobrovolnictví.
Nadační fond Porozumění přes dva roky úspěšně spolupracuje s FTN a pomáhá
především na dětských klinikách. Tam se snažíme zútulňovat prostředí barevnou výmalbou a
obrázkovou výzdobou a finančně přispívat na drobné věci, na které se nedostává prostředků od
nemocnice a které jsou vzhledem k větším a důležitějším projektům odsouvány do pozadí.
Snažíme se též naslouchat potřebám zdravotníků, neboť finanční prostředky, které se
do nemocnice dostanou, jdou většinou směrem k pacientovi. Uvědomujeme si však, že u
zdravotnického personálu vše začíná a končí… Rozhodli jsme se proto zútulnit denní místnost
sester na Pediatrické klinice FTN. Místnost sester byla vymalována příjemnými barvami, které
celý prostor prozářily. A zároveň byla sesterna vybavena novým nábytkem. Zatím se podařilo
místnost zařídit dvěma křesly a stolkem. Akce proběhla v rámci projektu firemního
dobrovolnictví, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s firmou MERO, a. s.
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V roce 2010 se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s Dětským centrem při FTN.
Doposud NF Porozumění přispěl na projekt hipoterapie a canisterapie, zakoupení
vícekapacitních kočárků, pořízení diagnostického setu CRP.
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 projektů, jako jsou například
níže uvedené:

1)

Pořádání kurzů znakované češtiny

Nadační fond Porozumění sponzoruje kurzy znakované češtiny. Značná část nákladů
spojených s pronájmem prostor, financováním vyučujících lektorů, tiskem výukových materiálů
apod. se pokrývá ze zdrojů Nadačního fondu a kurzy se tak otevírají široké veřejnosti.
Celková částka, kterou jsme tyto kurzy podpořili, činila cca 15.000,- Kč.

2)

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.
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 2010 se v rámci firemního dobrovolnictví podařilo realizovat tyto projekty:

Zútulnění denní místnosti sester na Pediatrické klinice FTNsP
V prosinci 2010 proběhla výmalba denní místnosti sester na Pediatrické klinice.
V současné době se místnost zařizuje novým nábytkem – křesla, stolek, pohovka.
Celková částka za výmalbu činila cca 15.000,- Kč.
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Pomoc při povodních
Pomoc se uskutečnila díky skvělému nasazení mnoha zaměstnanců společnosti MERO
ČR, a. s., která s naším NF již několik let spolupracuje na projektu firemního dobrovolnictví.
Díky tomuto projektu bylo možno nakoupit věci potřebné nejen pro obnovení poničených obydlí,
ale také na podporu místních obyvatel.
Celková částka poskytnutá pro tento projekt činila cca 35.000,- Kč.

Projekt EKO škola
V roce 2010 jsme se zapojili do velkého ekologického projektu Ekoškola. Za finanční
podpory společnosti MERO ČR, a. s. a organizační pomoci sdružení TEREZA jsme mohli
poskytnout granty a podpořit vítězné projekty šesti základních škol.
Celková částka rozdělená mez školy činila cca 150.000,- Kč.
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3)

Dětské centrum při FTN

Projekt hipoterapie
Tento projekt, který byl realizován v Dětském centru, NF podpořil částkou 20.000,- Kč
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Nákup kočárků, CRP setů
Finanční příspěvek ve výši 79.000,- Kč na nákup více kapacitních kočárků, CRP setu
(přístroje k šetrnému bezbolestnému odběru a vyhodnocení krve u dětí) a na provoz dětského
centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií.

4)

Pomoc Klinice dětské chirurgie a traumatologie ve FTN

Výmalba JIRP ve FTN v Krči
V červnu 2010 financoval NF malířské barvy pro obrázky na odd. JIRP na Klinice
dětské chirurgie a traumatologie FTN. Jedná se o obrázky, které jsou zavěšeny na zdech a
stropu oddělení JIRP. A které alespoň trochu zpříjemňují pobyt dětí v nemocničním prostředí...
NF přispěl celkovou částkou 6.500,- Kč.

Pořízení rotopedu
V prosinci 2010 NF předal Klinice dětské chirurgie a traumatologie rotoped Golf P, který
bude využíván pro rehabilitaci pacientů jak v lůžkové, tak v ambulantní péči.
NF Porozumění tak přispěl ve výši 13.990,- Kč.
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5)

Pomoc Pediatrické klinice ve FTN

Výtvarné řešení pokoje pro chronicky hospitalizované pacienty na odd. JIRP Pediatrické
kliniky
Na Pediatrické klinice FTN probíhala od října 2009 rekonstrukce odd. jednotky intenzivní
a resuscitační péče. Celá rekonstrukce kliniky proběhla díky grantu z tzv. norských fondů. Dne
24.března 2010 bylo odd. JIRP slavnostně otevřeno.
Součástí pracoviště jsou i dva unikátní izolační boxy, jejichž vybavení umožní poskytovat
intenzivní péči dětem s vysoce nakažlivými nemocemi. Nadační fond Porozumění se podílel na
výtvarném řešení pokoje pro chronicky hospitalizované pacienty, viz foto.
NF přispěl na zútulnění pokoje pro malé pacienty v celkové výši 14.583,- Kč.

6)

Adventní benefiční koncert

Charitativní koncert se uskutečnil před zraky zhruba 150 návštěvníků, kteří kvitovali
úspěch této akce mnoha dlouhými potlesky. V tomto předvánočním čase se hudebníkům
podařilo nastolit velmi příjemnou atmosféru, díky které jsme si mohli všichni v tomto hektickém
období vydechnout.
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Z koncertu, který proběhl 07.12.2010 v kostele sv. Martina ve zdi se získal výtěžek věnovaný
dětským klinikám Fakultní Thomayerovy nemocnice ve výši 77.400,- Kč !!!
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7)

Pomoc komunitnímu centru Motýlek

V letošním roce King Sturge vyhlásila iniciativu nazvanou 1760 Charity Appeal, k níž se
přihlásila také česká pobočka. Jejím cílem bylo získat v průběhu roku 250.000 Kč. Z této částky
věnuje firma 40 tis.KČ právě Komunitnímu centru MOTÝLEK.
Donátor firma KING STURGE darovala prostřednictvím NF dar ve výši 40.000,- Kč.

Benefiční koncert – Radka Fišarová v Betlémské kapli
Dne 21. června 2010 od 19:00 hodin zazpívala v Betlémské kapli Radka Fišarová
šansony známé z podání nezapomenutelné Edith Piaf. Výtěžek z této benefice je určen na
zajištění aktivit pro děti se zdravotním postižením, klienty Komunitního centra Motýlek. Toto
centrum již sedmým rokem provozuje nezisková organizace Sdružení na pomoc dětem s
handicapy.
NF Porozumění podpořil uspořádání tohoto benefičního koncertu částkou 12.000,- Kč.
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8)

Benefiční večer v prostorách Divadla Kámen, únor 2010

Komponovaným benefičním večerem a přispěním NF Porozumění se podařilo získat pro
občanské sdružení Cesta slunce výtěžek ve výši 15.000,-Kč.

9)

Víkendové setkání žen v kruhu

Druhý říjnový víkend (9.- 10.10.2010) se v prostorách Pražské vysoké školy
psychosociálních studií uskutečnilo setkání žen v kruhu. Akce se účastnily především matky
dětí se zdravotním postiženým, přítomny byly též ženy pracující v sociální sféře. Smyslem
setkání bylo otevřít místo vzájemného sdílení zkušeností, prožitků a možností k obnově a
nacházení nových zdrojů síly a podpory v péči nejen o děti, ale také o sebe.
NF Porozumění na toto setkání přispěl finanční částkou ve výši 5.000,- Kč.

10)

Jednotliví obdarovaní
40.000,- Kč…příspěvek na pořízení nového automobilu pro handicapovanou Danielu
25.000,- Kč…příspěvek na zakoupení nových audio knih do knihovny pro nevidomé
10.000,- Kč…příspěvek na kochleární implantát
10.000,- Kč…příspěvek na polohovací zařízení pro malého chlapce
7.980,- Kč…příspěvek na sluchadla pro neslyšícího chlapce
5.000,- Kč…příspěvek na zakoupení ozvučeného mobilního telefonu pro nevidomé
3.549,- Kč…příspěvek na zakoupení barev na výmalbu JIRP ve FTN
500,- Kč…příspěvek na laserovou léčbu obličejového onemocnění malé Johanky

III. Zpráva o hospodaření
K dne 31.12.2010 fond nevlastnil žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli
individuální dárci nebo sponzorské firmy. Nadační fond v roce 2010 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.
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Rozvaha k 31.12.2010 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
Finanční dlouhodobý majetek

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Krátkodobý majetek:
Pohledávky
Finanční krátkodobý majetek
Jiná aktiva

0,- Kč
469 195,- Kč
1 105,- Kč

Aktiva celkem

470 300,- Kč

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

463 432,- Kč
455 108,- Kč
-16 575,- Kč
24 899,- Kč

6 868,- Kč
0,- Kč
470 300,- Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 (Kč)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

5 540,- Kč
56 107,- Kč
17 414,- Kč
60,- Kč
22 626,- Kč
0,- Kč

Náklady celkem

101 747,- Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z finančního majetku
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

44 520,- Kč
0,- Kč
82 126,- Kč
126 646,- Kč

Hospodářský výsledek roku 2010
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Režijní náklady (náklady na správu fondu):
Fond za rok 2010 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 2010 přispělo fondu několik dárců, z nich 6 přispělo částkou či darem vyšším než
10.000,- KČ. Nejvyšší darovaná částka od jednoho dárce činila 360.000,- Kč.
Seznam dárců:
MERO ČR, a.s.
King Sturge
Reiffeisen Stavební Spořitelna
Roxtec CZ, s. r. o.
Marketis, spol. s r.o.
TPA Horwath Notia Tax, s.r.o
Hartmann – Rico a.s.
Macháček Petr
Hlavatá Věra
Vraj Pavel
Kryza František
Tomica Daniel

IV. Záměry pro rok 2011
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 současné době klademe hlavní důraz na aktivity spojené s tématem komunikace mezi
zdravotnickým personálem a pacienty (pořádání seminářů, osvěta široké veřejnosti,…).
V Praze dne 30.06.2011
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