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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Nadačního fondu Porozumění 

za rok 2011 
 
 
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 zdravotní a 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 2011 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 t říčlenná 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 2011  
 
Svou činnost Nadační fond v současné době zaměřuje nejvíce na tyto oblasti: 
 
Zlepšení komunikace mezi zdravotníky a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných dětí zřízením 
role tzv. kontaktní sestry  v systému zdravotní péče, výuka  znakované češtiny pro širokou 
veřejnost , projekty na dětských klinikách TN , spolupráce s Dětským centrem p ři TN, dále 
pak s komunitním centrem Motýlek v Praze 9. Nadační fond též realizuje projekt firemního 
dobrovolnictví . 
 
Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zřízení role tzv. 
kontaktní sestry v systému zdravotní péče v ČR. Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit 
pobyt v nemocnici, pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními 
problémy, vysvětlit vše potřebné, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky, poskytnout 
pacientům/rodičům zdravotně-sociální poradenství. 
 
Nadační fond Porozumění již několik let úspěšně spolupracuje s TN a pomáhá především na 
dětských klinikách a v Dětském centru. Tam se snaží především zútulňovat prostředí a finančně 
přispívat na drobné věci, na které se nedostává prostředků od nemocnice. 
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NF Porozumění již několik let úspěšně spolupracuje s firmou MERO ČR, a. s na projektu 
firemního dobrovolnictví. Firemní dobrovolnictví = firemní dárcovství, kdy místo peněz 
daruje firma čas a schopnosti svých zaměstnanců na veřejně prospěšný projekt. Často firma 
věnuje i finanční prostředky na ten který projekt. 
 
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. 
 
 
 
1. Pořádání kurz ů 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. 
 
 
 
2. Projekt Firemního dobrovolnictví se spole čností 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 2011 se v rámci firemního dobrovolnictví pod ařilo realizovat tyto projekty: 
 
 
Projekty v Komunitním centru Motýlek 
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Sdružení sídlí v Praze na Černém Mostě a podporuje rodiny s handicapovanými dětmi. 
Provozuje zde Centrum denních služeb, Mateřské centrum Motýlek, Nízkoprahový klub Pacifik. 
 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
 
Nabízí aktivity pro dětí se zdravotním postižením a podporuje jejich rodiče. 
 
Poskytnuto: 
canisterapie 6.000,- Kč 
logopedie 6.000,- Kč 
vydání zpravodaje 10.000,- Kč 
 
 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC 
 
Nabízí smysluplné trávení volného času sociálně znevýhodněným dětem a zároveň jim 
poskytuje poradenství a pomoc v obtížných životních situacích. 
 
Poskytnuto: 
potraviny na vaření 3.000,- Kč 
vzdělávání zaměstnanců 8.000,- Kč 
 
Celková poskytnutá částka činí 33.000,- Kč. 
 
 
Gelová podložka na opera ční stůl, Klinika d ětské chirurgie a traumatologie, TN 
 
Tato pomůcka přispěje k zajištění co největšího komfortu pacienta proti proleženinám při 
dlouhodobých operacích (neurochirurgické výkony apod.), s možností nahřátí či chlazení. 
 
Celková poskytnutá částka činí 25.000,- Kč. 
 
 
Úklid archivu na Klinice d ětské chirurgie a traumatologie, TN  
 
Nadační fond Porozumění společně se třemi zaměstnanci z firmy MERO ČR a.s. pomohl v 
rámci projektu „firemního dobrovolnictví“ s úklidem archivu.  
 
 
 
3. Pomoc D ětskému centru p ři TN 

 
Dětské centrum p ři TN obdrželo finan ční dar na výzdobu mate řských a d ětských pokoj ů v 
sociálním za řízení Dětského centra. 
 
Celková poskytnutá částka činí 20.000,- Kč. 
 
 
Dětské centrum p ři TN dále obdrželo finance na nákup ložního povle čení, ručníků, 
vlhčených ubrousk ů, vícekapacitních ko čárků. 
 
Celková poskytnutá částka činí 80.000,- Kč. 
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4. Zdravotnická konference 

 
 

 
 
 
NF Porozum ění po řádal v kv ětnu 2011 konferenci, jejímž cílem bylo následující:  
 
Zdůraznit potřebu „mediátora – kontaktní sestry“ (psychosociálního pracovníka) v komunikaci 
mezi zdravotnickým personálem a pacientem, resp. rodičem hospitalizovaného dítěte. Tato 
osoba by měla ulehčit a zpříjemnit pobyt v nemocnici, pomoci pacientům/rodičům 
hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, vysvětlit vše potřebné, zprostředkovat kontakt 
s lékaři a jinými odborníky. Měla by poskytnout pacientům/rodičům zdravotně-sociální 
poradenství. Cílem je tuto „funkci“ dostat na seznam placených úhrad zdravotními pojišťovnami. 

 
Definovat roli zdravotníka a roli pacienta, resp. rodiče hospitalizovaného dítěte 
Zdůraznit potřeby zdravotníků, potřeby pacientů, resp. rodičů hospitalizovaných dětí 
Vyzdvihnout význam informovaného souhlasu 
 
 
5. Benefice 

 
Benefi ční představení pro SOS vesni čky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu benefičního večera se představilo duo Ján Kotulán a Petr Korbelář a skupina 
Aneboafro. Koncert se konal v prostorách Divadla Kámen v Praze 8. 
 
Celková poskytnutá částka tedy nakonec činila 10.000,- Kč. 
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Představení pro Lukáše 

 

 
 
Charitativní představení předvedli studenti kurzů znakového jazyka, které pořádá NF 
Porozumění. Na kytaru zahrál pan Jiří Brůžek. Výtěžek byl věnován na nákup zdravotní 
pomůcky - rotovibrátoru pro jednoho z účinkujících Lukáše Pecha. 
 
Celková výtěžek představení: 3.766,- Kč 
 
 
Adventní benefi ční koncert „Jaroslav Sv ěcený pro Motýlek“ 
 

 
 
Finanční dar věnoval NF Porozumění Komunitnímu centru Motýlek, Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy. Na této akci bylo možno též zakoupit milé vánoční dárky z handicap dílny Ateliér 
6tej smysl. Dílna pracuje s lidmi s mentálním postižením, kteří vyrábějí úžasné věci z keramiky, 
ovčího rouna a dalších materiálů. Výtěžek z prodeje výrobků byl použit na náklady dílny. 
 
Celkový výtěžek koncertu:  60.000,-Kč. 
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6. Podpora Son-Rise programu 

 

 
 
NF Porozumění navázal na jarní podporu programu Son-Rise a i nyní finančně přispěl na 
organizaci workshopu. Seminář se tentokrát konal v Brně ve dnech 28.-30.10.2011. 
 
Program Son-Rise je specifický terapeutický a výchovný systém určený pro rodiny i 
profesionály, který umožňuje dětem/dospělým rozvoj v oblasti komunikace, sociálních vztahů a 
osvojování dovedností a vědomostí. 
 
Nadační fond přispěl částkou ve výši 6.000,- Kč. 
 
 
III. Zpráva o hospoda ření 
 
Ke dni 31.12.2011 fond nevlastnil žádný dlouhodobý majetek. Zdrojem peněžních prostředků 
byli individuální dárci nebo sponzorské firmy. Nadační fond v roce 2011 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 31.12.2011 (K č) 
 
A. Aktiva 

 
Dlouhodobý majetek 
Hmotný dlouhodobý majetek  0,- Kč   
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku 0,- Kč 
Finanční dlouhodobý majetek 0,- Kč 
 
Krátkodobý majetek: 
Pohledávky 0,- Kč 
Finanční krátkodobý majetek  325 099,- Kč 
Jiná aktiva 893,- Kč 
 
Aktiva celkem 325 992,- Kč 
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B. Pasiva  

 
Vlastní zdroje: 
Vlastní jmění 0,- Kč 
Fondy 328 755,- Kč 
Neuhrazená ztráta minulého období -10 936,- Kč 
Výsledek hospodaření celkem -3 864,- Kč 
 
Cizí zdroje:  
Krátkodobé závazky 11 557,- Kč 
Jiná pasiva 480,- Kč 

Pasiva celkem 325 992,- Kč 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011 (K č) 

Náklady  
Spotřeba materiálu a energie 20 384,- Kč 
Služby 60 691,- Kč 
Osobní náklady 18 864,- Kč 
Ostatní daně a poplatky 0,- Kč 
Ostatní náklady 6 216,- Kč 
Odpisy dlouhodobého majetku 0,- Kč 
 
 
Náklady celkem 106 155,- Kč 
 
Výnosy  
Tržby z prodeje služeb 9 300,- Kč 
Výnosy z finančního majetku 114,- Kč 
Ostatní výnosy 92 877,- Kč 
 
Výnosy celkem 102 291,- Kč 
 
 
Hospodá řský výsledek roku 2011 -3 864,- Kč 
 
 
 
 
Režijní náklady (náklady na správu fondu):    
 
Fond za rok 2011 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.  
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Seznam dárc ů: 
 
MERO ČR, a.s.     
Niersberger Instalace, s.r.o.    
King Sturge 
Reiffeisen Stavební Spo řitelna, a. s. 
Roxtec CZ, s. r. o.     
PLASTIA, s. r. o. 
VIGGEN, s. r. o. 
 
Ostatní drobní dárci a p řispěvatelé:  

Vychodil Pavel Ing. 
Daniel Šperl 
Veronika Dvorská 
Míša Berkovi čová 
Jan Mašek 
Zina Skalová 
Jana Studenovská 
Martina Benešová dar za Barunku, Sarinku, Tinku a P etra  
 
 
IV. Záměry pro rok 2012  
 
V následujícím roce bychom rádi pokračovali v započatých aktivitách. Hlavním cílem NF 
Porozumění je přispět ke zlepšení komunikace ve zdravotnictví ustanovením funkce tzv. 
kontaktní sestry v systému zdravotní péče v ČR. NF Porozumění chce pracovat na osvětě 
odborné i laické veřejnosti např. vydáním brožury o komunikaci ve zdravotnictví a pořádáním 
další konference věnující se tomuto tématu. 
Dále chce NF pokračovat ve spolupráci s firmou MERO ČR, a. s. při organizaci firemního 
dobrovolnictví a pokusit se započít spolupráci s dalšími firmami, které by měly o tuto formu 
sponzorství zájem; ve spolupráci s  Thomayerovou nemocnicí v Krči, v pořádání benefičních 
akcí apod. 
 
 
V Praze dne …30.06.2012…. 
 

 
 

 


