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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Nadačního fondu Porozumění 

za rok 2012 
 
 
Vážení, 
předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozum ění. 
 
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. Nadační fond Porozumění realizuje své cíle poskytováním příspěvků na konkrétní 
projekty či akce žadatelů o grant, případně na projekty vlastní. Zdrojem finančních prostředků 
fondu jsou individuální dárci či sponzorské firmy z České republiky. Fond v roce 2012 neobdržel 
žádné příspěvky od státních orgánů či institucí. 
 
Nadační fond Porozum ění 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 2012 
 
 
V roce 2012 se Nadační fond zaměřil především na tyto aktivity a projekty: 
 
Intenzivně jsme se zasazovali o informovanost v oblasti zlepšení komunikace mezi zdravotníky 
a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných dětí.  Zřízením role tzv. kontaktní sestry se zabýváme 
dlouhodobě a výsledkem by mělo být zavedení této pozice do systému zdravotní péče hrazené 
zdravotními pojišťovnami. Důležitou součástí naší činnosti jsou projekty na dětských klinikách 
TN, spolupráce s Dětským centrem při TN, dále pak s komunitním centrem Motýlek. Nadační 
fond též realizuje projekt firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR a.s.. 
 
 
Hlavní snahou NF Porozumění je stejně jako v roce minulém, 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 Thomayerovou nemocnicí a 
pomáhá především na dětských klinikách a v Dětském centru k TN náležejícímu. Při těchto 
projektech se snažíme především zútulňovat prostředí a finančně přispívat na potřeby 
jednotlivých oddělení, 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. I v tomto roce bylo společně provedeno několik projektů 
s dobrovolníky firmy MERO ČR a.s. 
 
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 úspěšných projektů. 
 
 
Výběr konkrétních projekt ů: 
 
1. Pomoc na Klinice d ětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) TN 

 
A. Úklid a stěhování archívu 
Nadační fond Porozumění společně se zaměstnanci z firmy MERO ČR, a.s. pomohl v rámci 
projektu „firemního dobrovolnictví“ s úklidem archivu. 
 
B. Květinová výzdoba, natření mříží 
Dva mužští zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. pomáhali s natíráním mříží na okně a na 
dveřích Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Žena – dobrovolnice z této firmy mezitím 
zasázela pelargónie do truhlíků. Ty byly poté umístěny na okenní parapety této kliniky. 

C. Výmalba suterénu 
Zaměstnanci firmy MERO ČR, a. s. vymalovali suterén na KDCHT TN. 
 
 
2. Pomoc D ětskému centru p ři TN 

 
Zaměstnanci (9 lidí) firmy MERO ČR, a. s. pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví 
na oddělení C Dětského centra. Zde uklízeli po řemeslnících, myli okna, stěhovali nábytek a 
připravovali oddělení na příchod dětí z důvodu zřizování jeslí na odd. Radost. 
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3. Mikulášské besídky 

 
NF Porozumění ve spolupráci s firmou MERO ČR, a.s. navázal na tradici a uspořádal 
Mikulášskou besídku. A to sice v MŠ v Kralupech a v Dětském rehabilitačním stacionáři v 
Kladně. Firma MERO ČR, a. s. Jednak poskytla své zaměstnance, kteří se dětem předvedli v 
maskách čerta, anděla a Mikuláše a jednak firma poskytla finanční prostředky na zakoupení 
mikulášských balíčků. 
 

 
 
 
4. Polohovací pom ůcky pro nedonošence, nemocnice Pardubice 

 
Nadační fond Porozumění podpořil Ateliér 6tej smysl – Handicap dílnu ve výrobě polohovacích 
pomůcek pro nedonošence, které byly v pardubické nemocnici předány v rámci projektu ´Mámy 
pro mámy´ občanského sdružení Nedoklubko. Pro klienty Ateliéru 6tej smysl – Handicap dílna 
je důležitá smysluplnost jejich činnosti, která je podporou rodičů nedonošených dětí formou 
dárku maximálně naplněna. A zároveň se samozřejmě pomáhá malým miminkům. Celý projekt 
se mohl uskutečnit díky finanční pomoci firmy MERO ČR, a. s. 
 

 



 

 

   
 30.06.2013  strana 5 (celkem 8) 

 
 
5. Konference na téma „Komunikace ve zdravotnictví – pot řeba kontaktní sestry“ 

 
Nadační fond Porozumění se tématem komunikace mezi zdravotníky a pacienty, resp. rodiči 
hospitalizovaných dětí zabývá delší dobu. Tato konference navazovala na konferenci lz roku 
2011. Konference byla zaměřena na komunikaci a příklady z praxe a dále byl věnován prostor 
otázce potřeb zdravotnického personálu a syndromu vyhoření. 
 

 
 
 
 
6. Adventní benefi ční koncert Jaroslava Sv ěceného spojený s dražbou obraz ů 

 
Veškerý výtěžek z koncertu bude použit k činnosti Nadačního fondu Porozumění, jehož hlavním 
cílem je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a snaha vytvořit pozici tzv. kontaktní sestry 
(osoby zajišťující komunikační most mezi zdravotníky a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných 
dětí) v systému zdravotní péče v ČR. Výtěžek z dražby obrazů putoval Komunitnímu centru 
Motýlek – Sdružení na podporu rodin dětí s handicapem. 
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III. Zpráva o hospoda ření 
 
Ke dni 31 12. 2012 fond nevlastnil žádný dlouhodobý majetek. Zdrojem peněžních prostředků 
byli individuální dárci nebo sponzorské firmy. Nadační fond v roce 2012 neobdržel žádné 
příspěvky od státních orgánů a institucí ani od jiných nadací. Nadační fond zaměstnával 
jednoho pracovníka na poloviční úvazek a to ředitelku nadačního fondu paní Purkardovou, jenž 
zajišťovala všechny úkony spojené s provozem a činností fondu ve spolupráci s ostatními členy 
správní rady, revizora a řady dobrovolníků. 

 
Rozvaha k 31. 12. 2012 (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: 
Zásoby                                                                                                                               560,- Kč      
Pohledávky 26 460,- Kč 
Finanční krátkodobý majetek  23 139,- Kč 
Jiná aktiva 90 078,- Kč 
 
Aktiva celkem 140 237,- Kč 
 
 
B. Pasiva  

 
Vlastní zdroje: 
Vlastní jmění 1 000,- Kč 
Fondy 129 093,- Kč 
Neuhrazená ztráta minulého období -15 800,- Kč 
Výsledek hospodaření celkem - 226 231,- Kč 
 
Cizí zdroje:  
Krátkodobé závazky 163 775,- Kč 
Jiná pasiva 88 400,- Kč 

Pasiva celkem 140 237,- Kč 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 (K č) 

Náklady  
Spotřeba materiálu a energie 6 224,- Kč 
Služby 192 033,- Kč 
Osobní náklady 311 311,- Kč 
Ostatní daně a poplatky 0,- Kč 
Ostatní náklady 5 461,- Kč 
Odpisy dlouhodobého majetku 0,- Kč 
 
Náklady celkem 515 029,- Kč 
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Výnosy  
Tržby z prodeje služeb 4 700,- Kč 
Výnosy z finančního majetku 0,- Kč 
Ostatní výnosy 284 098,- Kč 
 
Výnosy celkem 288 798,- Kč 
 
 
Hospodá řský výsledek roku 2012 -226 231,- Kč 
 
 
 
 
Režijní náklady (náklady na správu fondu):    
 
Fond za rok 2012 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 30 % (třicet procent) majetku 
Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.  
  
 
  
 
 
Seznam dárc ů: 
 
MERO ČR, a.s.     
Niersberger Instalace, s.r.o. 
TPA Horwath Notia Tax s.r.o. 
Kabriel spol. s r.o. 
Insedia s.r.o. 
Plastia s.r.o. 
    
 
Ostatní drobní dárci a p řispěvatelé:  
 
Ing. Jan Moser 
Jan Rejlek 
Judr.Ing.Mgr. Libor Lukášek Ph.D. 
Jind řiška Jiráková 
Ing. Jan D ědíček 
Erika Olbertová 
Petra Říčánková 
Rodina Císa řova 
MUDr. Martina Benešová 
Marie Plíšková 
Petra Říčanská 
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IV. Záměry pro rok 2013  
 
V následujícím roce bychom rádi pokračovali především v projektu „kontaktní sestry“ a v 
ostatních započatých aktivitách. Hlavním cílem NF Porozumění je přispět ke zlepšení 
komunikace ve zdravotnictví a ustanovením funkce tzv. kontaktní sestry do systému zdravotní 
péče v ČR. NF Porozumění chce pracovat na osvětě odborné i laické veřejnosti. Dále chce NF 
pokračovat ve spolupráci s firmou MERO ČR, a. s. při organizaci firemního dobrovolnictví a 
zahájit obdobnou spolupráci s dalšími firmami, které by měly o tuto formu spolupráce zájem. 
Rovněž budeme pokračovat ve spolupráci s  Thomayerovou nemocnicí v Krči a v pořádání 
benefičních akcí. 
 
 
V Praze dne …30.06.2013…. 
 

 
 

 
 
……………………………….. ……..    ………………………………………. 
 Pavel Mašek       Ivana Flégrová 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
 Daniel Vráblík       Zdenka Kočová 


