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Vážení přátelé,

Rozum nás přivede k úspěchu,
cit k člověku.

s radostí Vám předkládám stručné informace o činnosti nadačního fondu Rozum a Cit za rok 2009.
V tomto roce jsme zaznamenali velký nárůst klientů,
kteří se na nás obraceli s různými požadavky. Za 10 let
činnosti v nadačním fondu vím, jak důležitý je individuální přístup ke každému příběhu a rodině a také sladění
lidských hodnot s odborností. Můj dík patří všem kolegyním, které ke svému zaměstnání přistupují velmi zodpovědně a berou toto povolání jako poslání.
Nadační fond Rozum a Cit obdrží za měsíc kolem dvaceti žádostí od náhradních rodin a sociálních pracovníků
o ﬁnanční pomoc, například při rekonstrukci domů, vybavení dětských pokojů, vzdělávání dětí, na zdravotnické pomůcky, na ﬁnancování volnočasových aktivit dětí,
školného, doučování, asistenční služby a v neposlední
řadě také příspěvek na domácnost, a to především tehdy, když oba rodiče přijdou o zaměstnání.
Naše práce je z velké části terénní. Jsme jedni z mála,
kteří jedou za klientem.
Nejen, že můžeme lépe posoudit, zda rodina opravdu potřebuje ﬁnanční pomoc a jak velkou, ale nejvíce
se o životě rodiny dovídáme právě v domácím prostředí.
Je to přátelské, otevřené povídání, založené na důvěře
všech zúčastněných, kterou umocňuje bezprostřednost
dětí.
Umíme naslouchat a snažíme se pochopit život rodiny, která žije zcela běžným životem, ale přitom je něčím
výjimečná. Ano, lidé, kteří se rozhodnou dát novou šanci
opuštěným dětem, jsou přece mimořádní. S dětmi prožívají radosti, ale také řeší mnoho problémů, se kterými
se obracejí právě na Rozum a Cit. V roce 2009 jsme navštívili 70 náhradních rodin.

Naďa Konvalinková
patronka Nadačního fondu

Víme také, že dobře vedený telefonický rozhovor
pracovníka s náhradním rodičem je velkým přínosem
a mnohdy také úlevou při řešení nejednoho rodinného

problému. Pěstouni musí mít podporu, pomoc, musí vědět, na koho se obrátit, kdo jim může být dobrým průvodcem a odborným poradcem.
Velkým uznáním naší mnohaleté práce v oblasti náhradní rodinné péče byla nabídka od Středočeského kraje ke spolupráci v poradním sboru, jehož jsem se stala
členkou.
Už devátým rokem je největším projektem nadačního fondu veřejná sbírka Sluníčka pro opuštěné děti.
Velké poděkování patří vedení škol a studentům dobrovolníkům, kteří při nelehkém úkolu v ulicích nabízejí naši
placku–sluníčko. Jsou úspěšní a my si této pomoci velmi
vážíme, protože vybrané prostředky se celý rok rozdělují
na konkrétní projekty do konkrétních rodin. Velkou roli
v našem projektu sehrává ČSOB, která na vybraných pobočkách peníze od studentů přebere a zpracuje. Děkujeme Vám, milí bankovní zaměstnanci.
S pěstouny a jejich dětmi, jak vlastními, tak přijatými,
se během roku setkáváme na různých akcích, které pro
nás připravují především naši laskaví dárci. V atraktivním
prostředí zámku Rochlova, kam jsme zváni manželi Ždychovými, každoročně rodiny prožijí oslavy májů a dožínky. Program je vždy perfektně připraven a děti si odvážejí
mnoho zážitků a výrobky z naší výtvarné dílny, kterou
tam pořádáme pro širokou veřejnost. Je příjemné vědět,
že někdo myslí na opuštěné děti a nezištně pomáhá.
Štěstí. To se usmálo na rodinu Zieglerovu, když je TV
Prima vybrala do svého pořadu Jak se staví sen. Nádherná proměna obývacího pokoje a kuchyně změnila
od základu rodinný dům a život všem členům. Děkujeme
TV Prima a sponzorovi této přeměny – ČSOB.
A ještě jednou se čarovalo, a to s Českou televizí
Ostrava, kdy se splnilo přání dětem v rodině Sysalové,
které si chtěly vybavit hernu. Dílo se povedlo, radost dětí
byla veliká.

V letošním roce jsme připravili pro děti z náhradních
rodin soutěž „Šťastným mohu být, jenom když budu
sám sebou.“ Krásné textilní výrobky, výkresy, koláže zaplavily chodbu nadačního fondu, která se stala jednou
velkou barevnou řekou, plnou nápadů. Výherci si ceny
přebrali na parníku a v roce 2010 je čeká výtvarný kurz
v přírodě.
Firma LMC, s. r. o. se stala naším generálním partnerem. Na desítkách krásných projektů můžeme pracovat jen díky ní. Moc děkujeme za dlouholetou důvěru
a nenahraditelnou pomoc. Poprvé jsme dětem nabídli
týdenní letní tábor s výukou anglického jazyka rodilými
mluvčími. Děti přijely nadšené. Uspořádali jsme čtyři výtvarné dílny, ve kterých děti malovaly na hedvábí, sklo
a porcelán. Tyto krásné výrobky jsme předali ﬁrmě jako
poděkování.
Velkým přínosem je pro nás jedinečný projekt s ﬁrmou
Baxter BioScience, s. r. o. Dobrovolníci z řad zaměstnanců této ﬁrmy s námi během roku připravují projekt Sluníčkový den. Koncem roku pomáhají při balení novoročenek
a propagačních materiálů. Bez jejich pomoci už si tyto
projekty ani neumíme představit. Velký dík.
Díky ﬁrmě APEX On-line, a. s. a jejímu štědrému daru
jsme v náhradních rodinách přispěli k uskutečnění mnoha projektů, které na svou realizaci čekaly i několik let.
Ale je také mnoho anonymních dárců, kteří si zaslouží
naše velké poděkování.
Vám všem děkujeme za Vaši důvěru, zájem a ochotu
pomáhat.
Patronka fondu Naďa Konvalinková svým laskavým
a ochotným přístupem přesvědčuje širokou veřejnost, že
děti patří do rodiny. Ráda naslouchá příběhům dětí, které
potřebují naši i Vaši pomoc a vymýšlí, co a jak by bylo
třeba změnit.

Velmi aktivní členka správní rady Hana Švejnohová
doprovází svým odborným moderováním mnoho akcí
nadačního fondu během roku. Děkujeme.
Za průběžnou podporu děkujeme zakladatelům NF,
manželům Málikovým.
Také dlouholetá, profesionální a úzká spolupráce
s Občanským sdružením Rozum a Cit poskytuje komplexní a systematickou podporu náhradním rodinám.
Moc děkujeme.

Marie Řezníková, ředitelka

Poslání a cíle nadačního fondu
Nadační fond podporuje zejména:
• pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského
domova, ústavu a potřebují pro to vytvořit vhodné
podmínky
• rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči
• rodiny, které se snaží zajistit trvalé bydlení pro dospívající děti v pěstounské péči
• pěstounské rodiny pečující o zdravotně postižené dítě
• pěstouny – prarodiče
• pěstounky, které pečují samy o opuštěné děti
• děti a mládež, osamostatňující se z pěstounské péče
• pěstouny v nepříznivé sociální situaci

Nadační fond Rozum a Cit přispívá na
•
•
•
•
•
•
•

vybavení dětských pokojů
rekonstrukce bezbariérových prostor
rekonstrukce a přístavby obydlí
vybavení domácností
výpomoc pro sociálně slabší rodiny
společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách
na odborné služby a výtvarné dílny Občanskému sdružení Rozum a Cit
• Adopci na dálku
• šíření myšlenky náhradní rodinné péče
• nákup hraček a sportovních potřeb pro děti na akce

Nadační fond přispívá náhradním rodinám především
ﬁnančními a hmotnými dary.

V roce 2009 jsme přispěli
204 rodinám v ČR
částkou 2 874 198 Kč.
Nakoupili jsem hračky a sportovní
potřeby dětem na akce
v částce 43 719 Kč.
V roce 2009 jsme darovali
Občanskému sdružení Rozum a cit
585 000 kč na odborné služby
a výtvarné dílny pro děti.
V České republice je v současné
chvíli registrováno více než 400
nadací a téměř 1 100 nadačních fondů.

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti:
• podpora volnočasových aktivit dětí
• příspěvky na osamostatnění mladých lidí
• „Pomáháme ke zdraví“ – příspěvky na očkování proti
žloutence, encefalitidě, rakovině děložního čípku atd.
• projekt „Vychováváme dítě s handicapem“ – zakoupení
zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek
pro zdravotně postižené děti, příspěvky na osobního
asistenta
• projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ – příspěvky na doučování, na školné ve speciálních školách, na jazykové
kurzy

V žebříčku nadací Fóra dárců,
který je seřazen podle štědrosti
nadací, jsme se v roce 2008
umístili na osmém místě.

Akce nadačního fondu rok 2009
LEDEN

SRPEN

• Jak se staví sen, spolupráce s TV Prima, dar ČSOB
na rekonstrukci obývacího pokoje a kuchyně v rodině
Zieglerové u Litoměřic

• setkání pěstounských rodin v Moravském Krasu, projížďka EKOvláčkem, prohlídka Punkevních jeskyní
a propasti Macocha, účast 60 dětí s rodiči
• Dožínky na zámku v Rochlově, výtvarná dílna, ﬁrma
Pegisan s. r. o. – manželé Ždychovi, účast 25 dětí
s rodiči

DUBEN
• veřejná sbírka – Sluníčkový den pro opuštěné děti,
1 300 studentů dobrovolníků, výtěžek 1 350 000 Kč
• premiéra představení cirkusu Busch-Roland, akce pod
záštitou německého velvyslance, Praha, zúčastnilo se
9 náhradních rodin, přes 50 dětí s rodiči z celé České
republiky

KVĚTEN
• Máje na Zámku v Rochlově, výtvarná dílna, ﬁrma
Pegisan s. r. o. – manželé Ždychovi, účast 20 dětí s rodiči
• veletrh Esoterika a biostyl 2009, hostem patronka Naďa
Konvalinková, herečka Květa Fialová, prezentace Nadačního fondu, dílna pro děti
• návštěva v MŠ Horáčkova Praha 4, patronka Naďa
Konvalinková, čtení pohádek a povídání s dětmi
ve školce, beseda s dětmi na téma opuštěné děti
• přednáška a beseda pro pracovníky OSPOD Středočeského kraje – Tři Sekery u Mariánských Lázní
• Občanské sdružení Šťastný domov (Líšnice) ve spolupráci s námi připravilo dvě dílny: Malujeme na porcelán
a Malujeme na hedvábí

ZÁŘÍ
• Den Danone na zámku Konopiště, akce ﬁrmy, prezentace NF Rozum a Cit, výtěžek 8 681 Kč věnován
na vybavení dětského pokoje pro sourozeneckou skupinu dětí z Havířova
• Bydlení je hra, spolupráce při natáčení pořadu České
televize Ostrava, cílem projektu bylo vybavení herny
v podkroví pro 6 dětí rodiny Sysalovy u Frýdku-Místku
• Jihomoravský festival pohodových ﬁlmů, Public Agency, Vladimír Koudelka, prezentace Nadačního fondu,
účast patronky

LISTOPAD
• mezinárodní sportovní veletrh Sport Life 2009, Brno, letáčky „Sluníčkový den 2010“ v časopisech vydavatelství
Boremi
• Vánoční dílna – „malování na sklo“ v Mateřském centru
Balónek Praha 4, spojená s kurzem pro maminky „Jemná dotyková terapie a aromaterapie“

ČERVEN

PROSINEC

• setkání pěstounských rodin v Praze, návštěva Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště, Muzea hraček
na Pražském hradě, dvouhodinová plavba parníkem
po Vltavě, zúčastnilo se na 60 dětí s rodiči
• celodenní výlet pro pěstounské rodiny z ostravského
regionu do westernového městečka v Boskovicích
u Brna, sdružení Podkova v Ostravě, Pavel Holuša, zúčastnilo se na 50 dětí

• taneční představení pro náhradní rodiny v divadle Laterna magika „Duše v pohybu“ – koláž terapií psychobaletu, dramaterapie a orientálního tance, pozvání od OS
Balet Globa z Olomouce, večerem provázel Vlastimil
Harapes, účast přes 50 dětí s rodiči
• setkání pěstounských rodin v Praze, návštěva Náprstkova muzea, netradiční vánoční trhy s vůní dálek Afriky,
návštěva Betlémské kaple, tradiční výstava betlémů,
dvouhodinová plavba parníkem po Vltavě s hosty a patronkou Naďou Konvalinkovou, účast 60 dětí s rodiči

Příklady projektů
Sluníčkový den pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny
Dne 2. dubna 2009 proběhl již devátý ročník charitativní sbírky Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.
Na sbírce s námi spolupracovalo 72 středních škol
z celé ČR. Nutno podotknout, že některé školy nám
takto pomáhají již několik let a my si jejich podpory velmi
vážíme. Bez studentů těchto škol a bez vstřícnosti ředitelů a koordinátorů ze strany profesorů by se naše sbírka
nemohla nikdy podařit. V roce 2009 nabízelo naše sluníčko-placku 1300 studentů. DĚKUJEME!
Do sbírky se zapojilo také 126 ZŠ a MŠ, dále 18 mateřských center z celé ČR, které prodávaly kromě sluníček-placek také sluníčka keramická a sluníčka-magnetky.
DĚKUJEME!
Do sbírky se aktivně zapojují i náhradní rodiny. Velmi si vážíme spolupráce s pěstounkami a pěstouny, kteří nám pomáhají v proškolení pomocníků ze středních
škol a v převážení materiálů studentům i zpátky k nám.
Děkujeme.
V časopisech, novinách a v regionálním tisku proběhla
velká mediální kampaň. Mediální partneři sbírky nám vytvořili velkorysé podmínky pro spolupráci. DĚKUJEME!
Celkový výtěžek z devátého ročníku sbírky činil krásných 1 350 000 Kč.
Velké poděkování patří ČSOB, a. s. Její zaměstnanci
na vybraných pobočkách počítali peníze vybrané od studentů. Děkujeme ﬁrmě Toptrans, s. r. o. za přepravu balíků do škol po ČR.
Děkujeme moc panu Pavlu Justichovi a jeho rodině
za uspořádání koncertu v Sušici v rámci veřejné sbírky
a za krásný výtěžek.
Všem, kteří se na sbírce podíleli, DĚKUJEME!

Soutěžili jsme s Filínkem
V červnu jsme ve spolupráci s výtvarnicí Zuzanou Hášovou vyhlásili výtvarnou soutěž na téma „ŠTASTNÝM
MOHU BÝT JENOM TEHDY, KDYŽ BUDU SÁM SEBOU“.
Jako inspirace byla dětem doporučena společná četba
knížky Libuše a Josefa Palečkových Filínek, příběh ma-

lého hrocha. Byly vítány nejrozmanitější výtvarné techniky. Porota hodnotila především nápad. Fantazii se meze
nekladly.
Do soutěže přišlo 106 výtvorů. V listopadu zasedla
porota ve složení Naďa Konvalinková, Jaroslava Máliková,
Zuzana Hášová a vybrala ve čtyřech věkových kategoriích nejzdařilejší výtvory. Tři výherci z každé kategorie
získali třídenní výtvarný pobyt s paní Zuzanou Hášovou
a pěkné ceny. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se
uskutečnilo v prosinci na setkání pěstounských rodin
na parníku v Praze.

Pod šapitó se děly věci a my byli u toho
s Rozumem a Citem
Paní Katharina Böhnová nás pozvala na pražskou premiéru světoznámého německého cirkusu Busch-Roland,
která se konala 16. dubna 2009 v O2 Areně. Nebyl to
„apríl“, ale krásné pozvání náhradních rodin do cirkusu. Premiéře byl přítomen také německý velvyslanec
v České republice, pan Helmut Elfenkämer, který převzal záštitu nad hostováním tohoto německého cirkusu
se 125letou tradicí.
Pozvání přijalo 8 rodin, tedy na 50 dětí se svými rodiči, z celé České republiky. Radost jsme udělali hlavně
dětem. Nejvíc je pobavil klaun, který jim ale také ukázal,
že ani jeho „práce“ není úplně snadná a že musí spoustu
věcí umět, aby obstál. A to se mu určitě povedlo, vyloudil
v dětských tvářích úsměv od ucha k uchu. Nejen děti,
ale i dospělí si přišli na své, viděli jsme excelentní umění
provazolezkyň, žonglérů, drezérů zvířat a zlatým hřebem
byla originální show motorkářů jezdících v „kouli smrti“.
Obdiv za odvahu patřil nejen „borcům“ na motorkách,
ale i nebojácným divákům z řad tatínků a našich kolegyň,
kteří odhodlaně vstoupili do „koule smrti“ a užili si adrenalin.
Pozorovali jsme s radostí tváře dětí a jejich rodičů, jak se společně těší z tak nevšední, krásné akce a
dokážou se odreagovat od běžných starostí a nechají
se „vtáhnout“ do světa cirkusového umění a kouzel. Akce
se vydařila a pusa od cukrové vaty lepila ještě příští den.

Jak získáváme ﬁnanční prostředky

Vzdělávání zaměstnanců

• prostřednictvím fundraising – osobního jednání s ﬁrmami
• oslovením 40 000 ﬁrem a prostřednictvím propagačních materiálů zasílaných na konkrétní adresy široké
veřejnosti
• pořádáním veřejné sbírky jednou ročně – Sluníčkový
den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny, 1 300 studentů dobrovolníků v 65 městech ČR, 90 000 kusů propagačních předmětů
• dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT, službu
zajišťuje Fórum dárců
• akcemi pořádanými našimi partnery – beneﬁcemi atp.
• umístěním pokladniček v supermarketech, knihkupectvích a lékárnách
• od anonymních dárců

• Zásady asertivní komunikace II., Neziskovky.cz, Praha
• celostátní konference Aktuální otázky o náhradní rodinné péči, Triada Brno
• Narativní terapie – půlroční výcvik v terapii, OS Rozum
a Cit
• zdravotní školení všech zaměstnanců, praktická cvičení pod lékařským dohledem, OS Rozum a Cit, Říčany
• panelová diskuze – NADAČNÍ FONDY, Fórum dárců,
Praha
• Cesta do bezpečí – attachment, Institut náhradní rodinné péče, NATAMA Praha

Propagační materiály
• letáky A3, A4, 2 000 kusů v 65 městech ČR při projektu
Sluníčkový den
• sluníčka-placky, keramická, magnetky 90 000 kusů
• letáky A6, 65 000 kusů
• brožurka Zima 2009 – náklad 40 000 kusů
• výroční zpráva 2008, 500 kusů
• webové stránky www.rozumacit.cz

PR akce, prezentace
•
•
•
•

pořad TV Prima Jak se staví sen
pořad ČT Ostrava Bydlení je hra
vybraná rádia, hostem patronka Naďa Konvalinková
prezentace činnosti nadačního fondu a problematiky
náhradní rodinné péče ve vybraných celostátních a regionálních rádiích
• mediální kampaň prostřednictvím inzerátů v časopisech, celostátních a regionálních novinách (42 titulů)
• umístění informačních plakátů A3 a A4 v autobusech
MHD a na nástěnkách v 65 městech ČR
• semináře o náhradní rodinné péči pro studenty středních škol v 65 městech ČR v rámci projektu „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“

DARY DO RODIN – ZA ROK 2009
Leden

Únor

Březen

Morozovi

vybavení bezbariérové koupelny

22 090

Maršánovi

speciální tříkolka LOPED pro handicapované dítě

10 000

Höferovi

léky na podporu imunity pro handicapované dítě

10 000

Höferovi

podlahy v dětském pokoji

10 000

Ciniburkovi

speciální programy k PC pro handicapované dítě

10 000

Morozovi

vybavení bezbariérové koupelny

10 000

Popluharovi

vybavení dětského pokoje

Badejovi

tandemové kolo pro dítě s handicapem

22 208

Celerovi

trampolína a koupelna

45 000

Taišovi

vybavení dětského pokoje

20 000

Popluharovi

nábytek do dětského pokoje

Kubátovi

volnočasové aktivity

Langmajerová

letní tábor s výukou AJ

3 900

Hesounovi

letní tábor s výukou AJ

15 600

Markovi

letní tábor s výukou AJ

11 700

Brodníčková

letní tábor s výukou AJ

3 900

Ondrákovi

letní tábor s výukou AJ

3 900

Kubicovi

letní tábor s výukou AJ

15 600

Knapovi

letní tábor s výukou AJ

3 900

Dombrovští

letní tábor s výukou AJ

19 500

Gomolovi

letní tábor s výukou AJ

11 700

Dvořáčkovi

letní tábor s výukou AJ

15 600

Marková – Soběslav

asistenční služba

9 600

5 150
14 350

6 000

Kubicová

cestovné

Šamaj

sociální výpomoc v tísni

5 000

Sádková

sociální výpomoc v tísni

6 000

Turoň Lukáš (Libosvárovi)

osamostatnění – pračka

10 000

Turoňová Irena (Libosvárovi)

osamostatnění – pračka

10 000

Vaculíkovi

auto

20 000

10 000

Koželuhovi

obkladačské práce

40 000

Mateovi

rekonstrukce komína

15 000

Váňovi

respitní péče – dítě s handicapem

20 000

Kopťárovi

volnočasové aktivity

Ludmila Janoušková

sociální výpomoc v tísni

16 000

Zámečníková

doučování dítěte, sociální výpomoc v tísni, uhlí

15 000

7 000

Lhoťanovi

Duben

volnočasové aktivity

6 000

Gorolovi

volnočasové aktivity, účast v mezinár. pěvecké soutěži

Bielovi

školné pro dítě ve spec. škole, volnočasové aktivity

13 300

Tokárovi

volnočasové aktivity

10 000

Höferovi

notebook pro dítě s handicapem

23 000

Tokárovi

PC

15 000

Kricklová

PC, volnočasové aktivity

25 000

Vaňkovi

školní potřeby

Horeličanovi

vybavení dětského pokoje pro 5 nově příchozích dětí

25 000

Kaplanovi

volnočasové aktivity, doučování

10 000

7 200

4 600

Langmajerová

lázeňský pobyt

Benešová

vybavení dětského pokoje

20 000

5 000

Vajčnerová

auto

10 000

Válečkovi

vybavení dětského pokoje

17 000

Jirušovi

vybavení dětského pokoje

35 000

Novákovi – Brno

cestovné

2 000

Preisová Vlasta

koupě bytu

50 000

Pavlů

podlahy, vybavení dětského pokoje

30 000

Bohatcovi

rekonstrukce kuchyně, vybavení dětských pokojů

50 000

Helisová

ošacení a obuv

3 900

Ondrákovi

postel

5 000

Justichovi

výměna oken

30 000

Schmeiserová

linoleum, pračka

15 000

Veselá-Pecková

rekonstrukce bezbariérové koupelny pro dítě s handicapem

20 000

Hasanovi

rekonstrukce domu, přístavba

50 000

Klemešovi

očkování

Riedlovi

oprava auta

10 000

Krajčířová

kauce na byt

10 000

Leschingerovi

volnočasové aktivity

10 000

Válečkovi

volnočasové aktivity

10 000

Gomolovi

letní tábor s výukou AJ

Bažantovi

studijní pobyt v zahraničí

Popluharovi

sociální výpomoc v tísni, lednice

10 000

Mihalovi

ﬂorbal a vybavení dětského pokoje

15 000

3 900

3 900
20 000

Voběrkovi

stomatologický zákrok

10 000

Brodníčková

jízdní kola

10 000

Janoušková

školné

15 000

Květen

Červen

Červenec

Součkovi

výměna radiátoru

8 000

Beránkovi

vybavení koupelny

25 000

Švestkovi

lekce Aj a jazykové kurzy

25 000

Holubovi

okna do dětského pokoje

15 000

NF Inka

adopce na dálku – Peru

6 000

NF Inka

adopce na dálku – Peru

6 000

NF Inka

adopce na dálku – Peru

6 000

NF Inka

adopce na dálku – Peru

8 500

Střasákovi

volnočasové aktivity

3 200

Sysalovi

herna pro děti

Zajfertovi

vybavení koupelny pro handicapované dítě

20 000

Švestkovi

myčka

15 000

Vaculíkovi

indukční vestavná sklokeramická deska

15 000

Gondeková

otop – dřevo, uhlí

10 000

Hlaváčovi

volnočasové aktivity

10 000

Linartovi

letní tábor s výukou AJ

20 000

3 900

Vondříčkovi

vybavení dětského pokojíčku

10 000

Němcovi

auto pro 7 dětí

20 000

Bošovi

vybavení dětského pokojíčku

Tokárovi

vybavení dětského hřiště

Langmajerová

očkování

Hasíková

notebook

15 000

Svitákovi

pračka

10 000

Zelníčkovi

výměna oken

20 000

Cermanovi

volnočasové aktivity

Cermanovi

pračka

5 000

Lexovi

topení

25 000

8 000
20 000
7 800

7 000

Markovi

volnočasové aktivity

Petrásková

vybavení dětského pokojíčku

10 000

6 000

Amalthea

lektorné, týdenní letní pobyt

10 000

Bobek

příspěvek na 2 děti v hostitelské péči

4 000

Dvořáková

příčná ﬂétna

6 000

Cebovi

vybavení dětského pokojíčku

20 000

Horáková

akordeon

10 000

Valíčkovi

lyže pro handicapované dítě

20 000

Novákovi

hudební výchova

Křížovi

auto, kolo

6 000
25 000

Srpen

Září

Klemešovi

rekonstrukce topení

25 000

Urbanová

lednice, vybavení dětského pokoje

15 000

Novákovi

rekonstrukce topení

25 000

Dědovi

rekonstrukce a vybavení dětského pokoje

25 000

Jeřábkovi

výměna dvou střešních oken, příspěvek na lázně

17 000

Kubicová

cestovné

3 000

Librová

oprava sklokeramické desky

4 500

Šišková

příspěvek na auto – povodně

20 000

Tomáškovi

dobudování a vybavení koupelny

20 000

Výprachtických

vybavení do školy

Kovářovi

vybavení dětského pokoje

20 000

Novotní

doučování a soustředění v baletu

10 000

Nozarovi

rekonstrukce koupelny

20 000

Nozarovi

volnočasové aktivity

10 000

6 000

Vinklárkovi

školné na učilišti pro dvě děti

20 000

Kopečtí

studium – vysoká škola

20 000

Librová

vybavení pro děti do školy a sociální výpomoc v tísni

10 000

Votoupalovi

vybavení dětského pokoje

8 000

Hricákovi

jídelní stůl a židle

Klomfarová

jídelní stůl, židle, sporák

15 000

9 000

Kábrtová

sociální výpomoc v tísni

5 000

Štěpanovští

volnočasové aktivity

10 000

Leschingerovi

doučování a volnočasové aktivity

15 000

Zemčíkovi

postele a skříň

15 000

Kutálková

vitamíny pro dvě děti po léčbě

2 000

Riedlovi

příspěvek pro nově příchozí dítě

2 500

Cermanovi

terapie – kineze

1 500

Polednová

sociální výpomoc v tísni

5 000

Mayerová

letní tábor pro dítě

2 000

Hrubešová

podlaha a vybavení dětských pokojů

35 000

Polehňovi

vybavení dětského pokoje pro sourozeneckou skupinu dětí

25 000

Zdražilovi

vybavení dětského hřiště na zahradu

15 000

Kopťárovi

volnočasové aktivity

10 000

Kábrtovi

volnočasové aktivity

10 000

Zmatlík

terapie

Procházková

pracovní oděv SOU pro dítě, postel, sociální výpomoc v tísni

Zámečníková

elektrický bojler, volnočasové aktivity

2 100
10 000
5 000

Říjen

Listopad

Markovi

osamostatnění

4 000

Sochůrková

volnočasové aktivity, sociální výpomoc v tísni

Kudličkovi

pračka, volnočasové aktivity

14 000

Kábrtovi

studium na konzervatoři

20 000

Dědovi

volnočasové aktivity

Mayerová

zubní rovnátka pro handicapované dítě

10 000

Ingrová

vybudování schodiště do půdní vestavby

20 000

Schmidtovi

vybudování dětského hřiště

20 000

Veselí

vybavení dětského pokoje

20 000

Kolingerovi

volnočasové aktivity

7 000

7 000

2 000

Smažíková

postele

Pavlů

volnočasové aktivity

Veselí

auto, volnočasové aktivity

28 000

Slavíkovi

volnočasové aktivity

10 000

Seitlovi

stůl a židle

Maňákovi

rekonstrukce střechy

Cínovi Barbora a Dušan

vybavení dětského pokoje

8 000

Adáškovi

vybavení dětského pokoje

20 000

Křempková

ošacení a obuv na lázeňský pobyt

Ejemovi

vybavení dětského pokoje

15 000

Chvátil

lednice

10 000

Erhartovi

sportovní vybavení, volnočasové aktivity

6 000

Kubicovi

cestovné

1 000

Deméterovi

postel, psací stůl, židle

15 000

Zechmeisterovi

osobní asistence pro handicapované dítě

16 000

Vyhňákovi

vybavení dětského pokoje, koberec

25 000

Tomšovi

osobní asistence pro handicapované dítě

14 000

Jonštovi

výuka zpěvu

Langerovi

bezbariérové úpravy domu

12 000
6 000

8 000
30 000

3 000

4 000
20 000

Holubovi

vybavení dětského pokoje

10 000

Kočvarovi

sociální výpomoc v tísni

17 500

Francovi

volnočasové aktivity

12 000

Váňová

příspěvek na respitní péči

14 000

Náhodovi

osobní asistence pro handicapované děti

Dutých

příspěvek na naslouchadlo pro handicap. dítě, na vybavení dět. pok.

16 000

Žákovi

volnočasové aktivity

10 000

Waliczkovi

střešní okno, vestavěné skříně, oprava auta

25 000

7 000

Prosinec

Holubovi

vybavení dětského pokoje

10 000

Pinkavovi

osamostatnění

12 000

Plškovi

pračka a sušička

15 000

Helisová

sociální výpomoc v tísni

6 000

Petrásková

příspěvek na taneční školu

3 000

Klomfarová

sociální výpomoc v tísni

3 000

Putnovi

sociální výpomoc v tísni

10 000

Polednová

sportovní potřeby, příspěvek na otop

8 000

Proserovi

jídelní stůl, židle, stůl k psacímu stolu

12 000

Cínovi Božena a Michal

rekonstrukce WC a koupelny

30 000

Krča

pračka

12 000

Blažkovi

vybavení dětského pokoje

20 000

Žaloudíková

otop

Helešicovi

výměna okna v dětském pokoji, vybavení dětského pokoje

7 000
30 000

Pustowkovi

týdenní jazykový kurz – výuka AJ

Synkovi

celková rekonstrukce domu – rozvod elektřiny, výměna jednoho okna

Ščudlíkovi

rekonstrukce dětského pokoje – podlaha, vybavení dětského pok.

20 000

Ježovi

vybavení dvou dětských pokojů

23 000

Faloutová

sociální výpomoc v tísni

Tomáškovi

volnočasové aktivity

13 500

Dietrichovi

zubní rovnátka pro tři děti

30 000

Bolfovi

potravinové produkty

Badejovi

digitální naslouchadla pro handicapované dítě

Kleinová

tříkolka pro handicapované dítě

Tomšovi

asistenční služba

Bolfovi

potravinové produkty, rehabilitační pomůcka

Dary za rok 2009 celkem

Dary Občanskému sdružení Rozum a Cit za rok 2009: 585 000 Kč.

Příspěvky celkem: 3 459 198 Kč.
Nákup hraček, knih a sportovních věcí pro děti na akce: 43 719 Kč.

6 000
35 000

7 000

2 000
25 000
9 700
14 000
7 000

2 874 198

Napsali nám:
Dnes je mi 18 let. Od zhruba dvou let jsem byla odložena do dětského domova.
Od čtyř let jsem byla dána do pěstounské péče. Začala jsem chodit do školky a rodiče mě učili věci, které jsem
ještě neuměla nebo neovládala (např. kreslení, mluvení,
chození). S rodiči i s mými dalšími nevlastními sestrami
jsem bydlela v domku poblíž centra našeho města. S velikou pomocí rodičů jsem ukončila devátou třídu.
Od 12 let jsem procházela pubertou a učení ani určité povinnosti mě nebavily. S rodiči jsem měla vztah
průměrný, ne nejlepší ani nejhorší. Už od mala jsem ráda
tancovala, poslouchala hudbu, zpívala a hlavně kreslila
a malovala.
Po ukončení základní školy s mými výsledky a nezájmem k učení jsem se přihlásila na školu speciálně zaměřenou pro děti s nižším IQ, kde jsem si řekla, že se nebudu muset učit. Ale postupem času jsem měnila názory
na spoustu věcí v mém životě a i na školu. Teď vím, že
škola je pro mě důležitá. Vím, že chci mít víc, než mám
teď a vím, že jsem tomu schopna obětovat svůj čas
a hlavně něco dokázat sobě i rodičům, kteří ve mě nevěří.
Ve škole se zaměřením cukrářka jsem spokojená. První,
druhý ročník jsem patřila k nejlepším žákům ve třídě a též
i ve třetím ročníku. V blízkém období mě čekají závěrečné
zkoušky, které věřím, že zvládnu.
Tento měsíc jsem byla přijata na ﬂoristickou školu.
Prošla jsem přijímacími testy z českého jazyka a z talentové zkoušky v podobě kresby tužkou – zátiší a vymyšlený květ. S rodiči už nebydlím, jelikož jsme se nepohodli. Momentálně chodím do školy a na měsíc mi rodiče
platí ubytování na internátu, hned v blízkosti mé školy.
V pátek jsem u svého přítele a jeho rodiny. S rodiči
v kontaktu nejsem, neozývají se, jen při důležitých událostech.
Alena

Dívka žádá Nadační fond o ﬁnanční dar na zaplacení
školného ve ﬂoristické škole.

Vážení,
na anglickém táboře to bylo super. Můj lektor se jmenuje Térece. Byl moc hodný. Často jsme hráli ping-pong,
fotbal, hlavičkovanou. Chtěl bych se naučit dobře anglicky, abych mohl cestovat po světě. Děkuji všem, kteří nám
na tento pobyt přispěli a posílám všem moc pozdravů.
Rád bych ještě někdy na takový tábor jel.
Jenda

Naše děti Lucie, Barbora, Kristýna a Jan se zúčastnily
tábora v Daňkovicích. Celý pobyt hodnotily velmi kladně. Velmi se zlepšila motivace k výuce jazyka. Lektoři se
dětem maximálně věnovali. Výuka probíhala zábavnou
formou a děti navázaly nová přátelství. Děkujeme Vaší
nadaci i sponzorům, kteří umožnili dětem prožít krásný
prázdninový týden.
Přejeme všem krásný zbytek prázdnin
S pozdravem Dvořáčkovi

Baxter je společensky odpovědná ﬁrma a v rámci svého program Global Citizen podporuje smysluplné projekty
neziskových organizací ve svém okolí.
Spolupráce s Nadací Rozum a Cit začala v roce 2006
a je založena na vřelých osobních kontaktech. Za vynikající vztah s touto nadací vděčíme zejména její ředitelce, paní Marii Řezníkové. Tato spolupráce má dva
hlavní směry: naši zaměstnanci pracují pro nadaci
jako dobrovolníci a také ﬁnančně podporujeme projekty
v jednotlivých pěstounských rodinách, které jsou v péči
Rozumu a Citu. Jsme rádi, že můžeme pomáhat dávat
dětem druhý domov a těšíme se na další plodnou spolupráci.
Za Baxter BioScience Mgr. Jana Kotsopoulosová, HR
Specialist, odpovědná za program Global Citizen

JAKÉ PROJEKTY PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2010
•
•
•
•
•
•
•

zajištění činnosti organizace ve stávajícím rozsahu a její další rozvoj
příprava nových webových stránek
příprava nového loga
rozšíření mediální kampaně při projektu Sluníčka pro opuštěné děti
větší zaměření na sociální marketing
pro osamostatňující se mladé lidi pilotní projekt MOJE N0VÁ ŠANCE
pro děti z náhradních rodin fotograﬁcká soutěž SVĚT KOLEM NÁS, JAK HO VIDÍM JÁ

Našimi laskavými dárci jsou:
Stanislav Adamec, Hynek Adamec, Ivo Balvín, JUDr. Jarmila Baťová, Richard Beneš, Kateřina Beranová, Ing. Václav Bílek, Šárka
Bonaventurová, Vladimír Brandt, Soňa Bukovanová, JUDr. Emílie Čenovská, Zdeněk Čermák, Ing. Irena Černochová, Stanislav Černý,
Veronika Červenková, Erich Čomor, Marek Dědič, Gabriela Deus, Karel Diettrich, Radim Dolejš, Rudolf Drbout, Jitka Dufková, Josef
Dvořák, Ing. Petra Dvořáková, František Ernest, Bohumila Florova-Zelová, Vladimír Focko, Vít Formánek, Josef Franěk, Vladimír Froněk,
Mgr. František Gajdoš, Zdeněk Glozl, Iva Groulíková, Julius Hájek-Meran, Jiří Havel, JUDr. Eliška Helbichová, Jindřich Hess, Eva
Hofmanová, Aleš Holásek, Václav Holeček, Jiří Honz, Daniela Houžvičková, Helena Hrudíková, Ivana Hylserová, Jiří Chladil, Radek
Jakubský, Jarmila Jandová, Martin Janoušek, Jana Janouškovcová, Jan Janulík, Ing. Luděk Jošt, Karel Jožák, Jiří Jurik, Bořivoj Kačeny,
Oguzhan Kadancí, Ondřej Kafka, Kalinovi, Aleš Karásek, Ingrid Kopcová, Petr Koukal, Vladimír Kravina, Marie Krejčová, Milan Kubica,
Ing. Rostislav Kuneš, Pavel Kvicala, Petr Lahuta, Andrea Lorenzová, Dana Lüder, Naděžda Madaraszova, Petr Mach, Ing. Pavel Mácha,
Marek Macháček, Tomáš Macharáček, JUDr. Jana Maisnarová, Vojtěch Maleč, Zdeněk Malík, Vladimír Maršálek, Jiří Mátl, Petr Mazač,
Jaroslav Miklóš, Marie Millerová, Luboš Motl, Jiří Mrnka, Filip Munz, Ing. Radek Myška, Iva Nemešová, Jiří Netáhlík, Jaroslav Novotný,
MUDr. Pavla Nykodýmová, JUDr. Jiří Pavlík, Karel Pavlovský, Miriam Pechmannová, Blažena Petrlíková, Renata Petřvalská, Ludmila Plašilová, Lenka Podrazská, Jiří Pochop, Jiří Poletín, Zdenka Prokopcová, Bořivoj Rajhel, Radovan Rorgács, Jaroslav Rudolf,
Oldřich Rybnikář, Jana Řebřinová, Martina Saidlová, Petr Sázavský, Marie Sekyrová, Kateřina Severová, Ing. Ivan Sir, Martin Sittek, Alois
Skýpala, Miroslav Sládek, Ing. Mojmír Souček, Ing. Jiří Stach, JUDr. Libuše Stehlíková, Jiří Sušický, Naděžda Šabatková, Josef
Šafařík, Monika Šašková, Lubomír Šenkyřík, Antonín Šíp, Naděžda Šlapáková, Ing. Dagmar Šmídová, Bc. Jakub Špic, Miroslav Štilec,
Ing. Petr Švec, Zuzana Tischlerová, JUDr. Martin Tocík, Ing. Lea Tomášová, Marta Tovtová, JUDr. Jarmila Traplová, Jarmila Trnobranská,
Ing. Kateřina Tučková, Ing. Jarmila Tymero, Jan Valíček, Inna Valuevá, Miroslav Vobora, Ing. Zuzana Vojtová, Ivo Vondrák, Vojtěch Vrba,
Miroslav Vytásek, Ing. Karel Weiss, Lada Zapletalová, Jaroslav Zavadil, Marie Zavřelová, Dana Zejbrdlíková, Ing. David Zmek, Lucie
Zrucká, Zdeněk Žák, Ivo Živný
APRO DELTA s. r. o. – Brno-Zábrdovice, ARAXIS s. r. o. – Praha 5- Zbraslav, CB Destrukce, s. r. o. – České Budějovice, ČR CONSULT
and TRADE, spol. s r. o. – Úholičky, E-Consulting Czech, s. r. o. – Praha 1, EKG, s. r. o. – Hradec Králové, Invelt-elektro, s. r. o. – Plzeň,
IRON MOUNTAIN ČR – Jeneč, JURAWELD s. r. o. – Česká Lípa, LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o. – Praha 10-Vinohrady, Letiště Ostrava,
a. s. – Mošnov, METAL OKA, s. r. o. – Varnsdorf, NEWTON Media, a. s. – Praha 4, PTN-VESTRA, s. r. o. – Mošnov, Retry, s. r. o. – Brno,
RI-STAV s. r. o. – Litovel, Rittal Czech, s. r. o. – Zdiby, Romagris s. r. o. – Praha 10, SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. – Litomyšl, SLOT
Game, a. s. – Karlovy Vary, STATIKA STAVEB, MOSTY – Hradec Králové, STAVBY ČR Holding, a. s. – Praha, STAV-INVEST s. r. o. –
Praha 9-Kbely, SUDOP PRAHA, a. s. – Praha 3, TPA Horwath Corporate Finance s. r. o. – Praha 2-Vinohrady, TPA Horwath Notia Tax
s. r. o. – Praha 2-Vinohrady, Viamont DSP a. s. – Ústí nad Labem, VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice, a. s. – České Budějovice, Zdeněk
Čermák Mezinárodní transport – Humpolec, AC Steel, a. s., AD Procházka CZ, s. r. o., AG MAIWALD, a. s., AQUATRADING, s. r. o.,
ATOS, spol. s r. o., City Self - Storage, s. r. o., CZECH WORK, s. r. o., D&Z spol. s r. o., DALUKU s. r. o., EKOvia EUROPE, s. r. o., EQUI
Bořeň, FARMET STK, spol. s r. o., Fruit Trading CZ, s. r. o., FUJIFILM CZ, s. r. o., Geotek, spol. s r. o., H 2 plast, s. r. o., Hotel Promenáda,
s. r. o., Chase Pullman, v. o. s., ifm electronic, spol. s r. o., IKA DATA, spol. s r. o., INFRAZET, a. s., INISOFT, s. r. o., Internal Balance,
IVEX Central Europe, s. r. o., JARNETTE RÉCLAME, spol. s r. o., Logicentrum s. r. o., Merida Hradec Králové, s. r. o., Mramorka, s. r. o.
– Praha 5, PERSO International, s. r. o., Poliklinika Jablunkov, s. r. o., POMADOL, s. r. o., PORFIN s. r. o., PRAGOS auto, s. r. o., Rain
tiskárna, s. r. o., Rittal Czech, s. r. o., SCORPION SECURITY, s. r. o., Stará lékárna, s. r. o.

Zvláštní poděkování:
LMC, s. r. o. – Praha, Liboru Malému
Baxter BioScience s. r. o. – Jevany-Bohumil, Mgr.Tomáši Mlejnkovi, Mgr. Janě Kotsopoulosové, Ing. Petru Kocinovi
RWE Transgas, a. s., RWE Transgas Net, s. r. o. – Praha
Hortim International s. r. o. – Brno a paní Gabriele Prokešové
TPA Horwath Praha, Ing. Rostislavu Kunešovi
JAZ Servis, s. r. o. – Praha 5, Jiřímu Čermákovi
OMS - ZOLL s. r. o. – Sedliště, Janě Bašové
Colosseum, a. s., Jiřímu Šťastnému
ČEPS, a. s. – Praha 10
APEX On-line, a. s. – Praha
Ing. Petru Tormovi

Poděkování za věcné dary patří
Albatrosu Media, a. s. – Praha 4, Mladé frontě a. s. – Praha, Portálu, s. r. o. – Praha 8, vydavatelství Cykloknihy – Plzeň, nakladatelství
Martina Mykisky – Příbram, JANU BECHEROVI KARLOVARSKÉ BECHEROVCE a. s. – Karlovy Vary, Henkelovi ČR, s. r. o. – Praha,
Balouškovi, s. r. o. – Hlučín, Vodafone a. s. – Praha, Reckitt Benckiser ČR – Praha, Quelle s. r. o. – Hradec Králové, Jitce Dufkové – internetovému obchodu – Brno
Děkujeme panu Ing. Hynkovi Chudárkovi za průběžnou pomoc – oblečení pro děti.
Nadační fond upřímně děkuje všem laskavým lidem, ﬁrmám za pomoc a podporu.
Děkujeme také stovkám anonymních dárců za jejich přízeň a podporu.

Za přímou podporu děkujeme
za právní služby advokátní kanceláři GARANT PARTNERS legal®
Ing. Jiřímu Mačkovi za správu sítí
ﬁrmě Poradca s. r. o. – Žilina, za spolupráci při Direct mailing
Ivě Kaplanové a občanskému sdružení Šťastný domov za společné uspořádání dvou výtvarných dílen, jejichž výrobky jsme věnovali
ﬁrmě LMC, s. r. o. – Praha.
ČSOB nám umožnila využívat služby zaslání ﬁnančních darů pomocí online platby PAY SEC. Je to pohodlné, bezpečné a rychlé zaslání
částky. Děkujeme.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha
AKTIVA
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k DHM
zásoby
pohledávky
krátkodobý ﬁnanční majetek
přechodné účty aktivní

1 618 655,00 Kč
30 300,00 Kč

PASIVA

1 618 655,00 Kč

jmění

424 109,00 Kč

-30 300,00 Kč

hospodářský výsledek

966 980,00 Kč

99 960,00 Kč

zisk/ztráta minulých let

87 256,00 Kč

9 500,00 Kč
1 507 059,00 Kč

krátkodobé závazky
přechodné účty pasivní

123 115,00 Kč
17 195,00 Kč

2 136,00 Kč

Výkaz zisků a ztrát
NÁKLADY

5 191 051,00 Kč

VÝNOSY

spotřeba materiálu

224 925,00 Kč

tržby z prodeje služeb

prodané zboží

174 099,00 Kč

tržby z prodeje zboží

6 158 497,00 Kč
45 170,00 Kč
1 352 437,00 Kč

cestovné

11 501,00 Kč

úroky

náklady na reprezentaci

53 520,00 Kč

zúčtování fondů

2 358 333,00 Kč

ostatní služby

640 618,00 Kč

přijaté příspěvky

2 400 871,00 Kč

mzdové náklady

478 267,00 Kč

hospodářský výsledek

zákonné pojištění

91 696,00 Kč

ostatní náklady

13 508,00 Kč

poskytnuté příspěvky

3 502 917,00 Kč

Audit účetní závěrky za rok 2009 probíhá u ﬁrmy BNS, v. o. s.

1 686,00 Kč

966 980,00 Kč
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