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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Nadačního fondu Porozumění 

za rok 2013 
 
 
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 2013 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 2013 
 
 
 
V roce 2013 se Nadační fond zaměřil především na tyto aktivity a projekty: 
 
 
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.  
 
Hospitalizovaným rodinám (společně s dítětem je často hospitalizován i rodič a v ideálním 
případě je součástí ošetřovatelského týmu) by měla kontaktní sestra poskytnout především 
podporu (poskytování emoční podpory, sociální opory, dostatečných informací, rad, dále 
rozhovory, vysvětlování či možnost „vypovídat se“, dále také naslouchání, provázení nebo 
advokacii). 
 
Kontaktní sestra by neměla poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči, ale měla by doplnit tým 
zdravotníků o další rozměr – starat se cíleně o psychosociální potřeby pacienta/rodiče. V 
současné době pracuje v ČR na pozici tzv. kontaktní sestry pouze jedna osoba, a to na 
Dětském kardiocentru v Motole. 
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Snahou a cílem NF je začlenit obor „kontaktní sestra“ do výukového modulu v rámci dalšího 
vzdělávání sester. A tím pak dostat tuto pozici na seznam placených úhrad zdravotními 
pojišťovnami. 
 
Navázat na zdravotnické konference, jenž jsme pořádali v předchozích letech a kde hlavním 
tématem byla  „Komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty, resp. rodiči 
hospitalizovaných dětí“ a "Komunikace a příklady z praxe s přesahem k otázce potřeb 
zdravotnického personálu a syndromu vyhoření". Další konference, bychom rádi zaměřili již na 
konkrétní prezentaci příkladů z praxe nových kontaktních sester. 
 
 
 
 
Hlavními cíli Nadačního fondu POROZUMĚNÍ: 
 

• maximálně profesionálně připravit certifikované kurzy pro projekt kontaktní sestry ve 
spolupráci s Remediem 
 

• předložit a dosáhnout schválení kurzů akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR 
 

• vypsat první kurz a obsadit jej zhruba 15 zdravotními sestrami, které se dovzdělají do 
pozice kontaktní sestry 

 
• po skončení kurzů zahájit v rámci pilotního programu, zapojení nových kontaktních 

sester v nemocnicích v ČR 
 

• realizovat další kurzy a snažit se o maximální využití sester v co nejširším počtu 
zdravotnických zařízení 

 
• dostat pozici kontaktní sestry na seznam placených úhrad zdravotními pojišťovnami aby 

si je mohla dovolit každá nemocnice 
 
 
 
 

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.. 
 
 
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. 
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Výběr konkrétních projekt ů: 

 
1. Benefi ční divadelní p ředstavení v Divadle Kámen 

 
V souvislosti s nečekanými povodněmi jsme upravili směr toku vybraných peněz a za výtěžek 
se nakoupili aktuálně chybějící věci, jako jsou úklidové prostředky a ty se věnují lidem 
zasaženým povodněmi. Diváci mohli finančně přispět na místě, nebo přinést potřebné věci 
přímo do divadla na vystoupení. 
 

 
 
2. Mikulášské besídky 

 
NF Porozumění ve spolupráci s firmou MERO ČR, a.s. navázal na mnohaletou 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. 
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3. Benefi ční koncert Gentlemen Singers spojený s dražbou výro bků Centra Slune čnice 
 
Veškerý výtěžek z koncertu byl použit převážně na podporu rehabilitačního centra REHAFIT a 
Centra Slunečnice, zbylá částka se použila k činnosti Nadačního fondu Porozumění, jehož 
hlavním cílem je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a snaha vytvořit pozici tzv. kontaktní 
sestry (osoby zajišťující komunikaci mezi zdravotníky a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných 
dětí) v systému zdravotní péče v ČR. 
 

 

 
 
 
 

 
III. Zpráva o hospoda ření 
 
 
Ke dni 31 12. 2013 fond nevlastnil žádný dlouhodobý majetek. Zdrojem peněžních prostředků 
byli individuální dárci nebo sponzorské firmy. Nadační fond v roce 2013 neobdržel žádné 
příspěvky od státních orgánů a institucí ani od jiných nadací. Nadační fond i nadále již zajišťoval 
všechny úkony spojené s provozem a činností fondu spoluprací členů správní rady, revizora a 
řady dobrovolníků. 
 
 
 
Rozvaha k 31. 12. 2013 (K č) 
 
A. Aktiva 

 
Dlouhodobý majetek 
Hmotný dlouhodobý majetek  0,- Kč   
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku 0,- Kč 
Finanční dlouhodobý majetek 0,- Kč 
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Krátkodobý majetek: 
Zásoby                                                                                                                               560,- Kč       
Pohledávky 8,- Kč 
Finanční krátkodobý majetek  49 330,- Kč 
Jiná aktiva 8 287,- Kč 
Aktiva celkem 58 185,- Kč 
 
 
B. Pasiva  

 
Vlastní zdroje: 
Vlastní jmění 1 000,- Kč 
Fondy 49 914,- Kč 
Neuhrazená ztráta minulého období -242 031,- Kč 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  58 106,- Kč 
 
Cizí zdroje:  
Krátkodobé závazky 70 401,- Kč 
Jiná pasiva 120 795,- Kč 
Pasiva celkem 58 185,- Kč 
 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (K č) 

Náklady  
Spotřeba materiálu a energie 7 191,- Kč 
Služby 124 900,- Kč 
Osobní náklady 29 446,- Kč 
Ostatní daně a poplatky 0,- Kč 
Ostatní náklady 5 951,- Kč 
Odpisy dlouhodobého majetku 0,- Kč 
Poskytnuté příspěvky                                                                                                   3 500,- Kč 
Náklady celkem 170 988,- Kč 
 
Výnosy 
Tržby z prodeje služeb 58 106,- Kč 
Výnosy z finančního majetku 0,- Kč 
Ostatní výnosy 142 083,- Kč 
Přijaté příspěvky                                                                                                        28 905,- Kč 
Výnosy celkem 229 094,- Kč 
 
 
Hospodá řský výsledek roku 2013  58 106,- Kč 
 
 
Režijní náklady (náklady na správu fondu):    
 
Fond za rok 2013 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.  
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Seznam dárc ů: 
 
MERO ČR, a.s. 
iCORD International s.r.o. 
Incentive Travel, s.r.o.     
Niersberger Instalace, s.r.o. 
TPA Horwath Notia Tax s.r.o. 
Kabriel spol. s r.o. 
Insedia s.r.o. 
    
 
Ostatní drobní dárci a p řispěvatelé:  
 
Ing. Jan Moser 
Jan Rejlek 
Petr Machá ček 
Jind řiška Jiráková 
Ing. Jan D ědíček 
Robert Jurka 
Josef Čermák 
Tereza Tomanová 
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IV. Záměry pro rok 2014  
 
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 …30.06.2014…. 
 
 
 

 
 


