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Vážení přátelé, milí partneři a dárci,

díky vám jsme mohli uskutečnit desítky krásných a potřebných projektů.

Za vydatné pomoci fi rmy LMC, s.r.o., a pana Libora Malého se nám rozjely děti z náhradních rodin do 
různých koutů republiky, aby se s rodilými mluvčími zdokonalily v anglickém jazyce. Mnoho dětí také 
mělo možnost celoročně navštěvovat svoje oblíbené zájmové kroužky a nákupem hudebních nástrojů 
jsme umožnili talentovaným dětem hru v domácím prostředí. Vážíme si dlouholeté podpory a důvěry 
pana ředitele ředitele fi rmy LMC, s.r.o. 
Svým rozsahem a také obsahem byl zcela výjimečný projekt Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ „Plníme 
přání, myslíme na druhé“. Mladí lidé na prahu dospělosti měli díky fi nanční podpoře možnost rozvinout 
své nadání sportovní, taneční i výtvarné. Jiní se připravovali na budoucí povolání, vybavovali si dílny, 
získali řidičské oprávnění. Jazykové kurzy jim pomohly při dalším studiu. Osamostatnění a vybavení 
bytu bylo zkouškou z dospělosti. 
Děkujeme za důvěru, kterou jste v tomto roce dali právě nám.  
Velmi cenná přímá pomoc zaměstnanců, dobrovolníků z fi rmy Baxter Bio Science v nadačním fondu při-
spěla ke zdárnému průběhu 10. ročníku veřejné sbírky Sluníčka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.
ČSOB, a.s., se opět zapojila do veřejné sbírky a ve vybraných městech zajistila hotovost od studentů.
Tato pro nás velmi významná pomoc se stala již tradicí a my za ni moc děkujeme. Bude nám ctí, 
zachováte-li nám přízeň. 
Během roku proběhlo velké množství akcí pro náhradní rodiny. Ty svým zájmem a  uznáním projevují 
potřebu se setkávat, vzdělávat a sdílet stejný cíl, a tím je výchova opuštěných dětí. Akce skončily, ale 
zážitky zůstávají. 
V době krize není jednoduché získávat fi nanční prostředky, proto si velmi vážíme vás všech, kteří jste 
se rozhodli přispět na projekty Nadačnímu fondu Rozum a Cit, opuštěným dětem a náhradním rodi-
nám. Děkujeme.

Marie Řezníková, ředitelka

MOTTO: 

„Moje dlouholetá podpora a uznání patří těm, kteří ze svého života 

dokážou předat lásku a porozumění opuštěným dětem a stávají 

se tak na několik let, někdy na celý život, jejich průvodcem. 

Proto věřím pěstounské péči.

Díky za každou lásku, kterou v životě dostaneme a dokážeme dát.“

Naďa Konvalinková, patronka Nadačního fondu

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

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 výuko-

vých pomůcek pro zdravotně postižené děti, příspěvky na osobního asistenta 
• projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ – příspěvky na doučování, na školné ve speciálních školách, 

na jazykové kurzy



Projekty, akce v číslech 

Navštívili jsme 72 náhradních rodin.

Podpořili jsme 210 konkrétních projektů náhradních rodin částkou 2 504 341 Kč.  

Darovali jsme OS Rozum a Cit 507 000 Kč.

Věnovali jsme náhradním rodinám věcné dary v hodnotě 162 000 Kč.

Setkání náhradních rodin 2x v Praze a 1x v Moravském krasu se zúčastnilo 168 

klientů.

Do projektu ČEZ, Nadace ČEZ a NF Rozum a Cit „Plníme přání, myslíme na 

druhé“ bylo zařazeno 50 mladých lidí.

Na mezinárodní soustředění s intenzivní komunikativní výukou Aj odjelo 35 dětí.

Do veřejné sbírky Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny se v rámci 

ČR zapojilo 70 škol a 1 100 studentů a 37 dobrovolníků z řad pěstounů. 

Výtvarných dílen a výtvarného kurzu se zúčastnilo 45 klientů. 

Telefonní linku NF kontaktovalo 2 160 klientů. 

Dobrovolníci z fi rmy Baxter Bio Science odpracovali pro NF 193 hodin v rámci 

dobrovolnictví. 

Akce Nadačního fondu Rozum a Cit – rok 2010

LEDEN 

• Bazárek pro dobročinné účely v kavárně Cafeterapie, organizátorem akce agentura Sara Events 
s.r.o., paní Ivana Hrbáčková 

• Výstava dětské tvorby z projektu Výtvarná soutěž s tématem „Šťastným mohu být jenom, když 
budu sám sebou“ v prostorách partnera fi rmy LMC s.r.o. Praha

ÚNOR 

• Představení Slovensko-české tango v Café Černá Labuť – benefi ční představení

• Výstava dětské tvorby z projektu Výtvarná soutěž s tématem „Šťastným mohu být jenom, když 
budu sám sebou“ v prostorách partnera fi rmy Baxter BioScience s.r.o.

BŘEZEN

• Celorepubliková veřejná sbírka Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny

KVĚTEN

• Bazárek pro dobročinné účely v kavárně Cafeterapie, organizátorem akce agentura Sara Events 
s.r.o., paní Ivana Hrbáčková 

• Módní přehlídka v Mánesu, organizátorem akce paní Helena Jarošová

ČERVEN

• Dětský den na zámku Rochlov „Hry a hlavolamy“, fi rma Pegisan s.r.o. – manželé Ždychovi, 
účast 15 dětí s náhradními rodiči, Nadační fond připravil výtvarnou dílnu pro děti nejen z náhrad-
ních rodin

• Setkání pěstounských rodin v Praze, prohlídka Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště, ná-
vštěva Pražského hradu, Muzea hraček a dvouhodinová plavba parníkem po Vltavě, 67 účast-
níků, partner Gladius, s.r.o.

ČERVENEC

• 1 výtvarný pobyt pro výherce výtvarné soutěže s tématem „Šťastným mohu být jenom, když 
budu sám sebou“, ve spolupráci s výtvarnicí Zuzanou Hášovou, 10 účastníků, pobyt ve Strna-
dovském mlýně

SRPEN

• Setkání pěstounských rodin v Moravském krasu, projížďka EKOvláčkem, prohlídka Punkevních 
jeskyní a propasti Macocha, účast 50 dětí s rodiči



• Dožínky v areálu zámku Rochlov, výtvarná dílna, fi rma Pegisan s.r.o. – manželé 
Ždychovi, účast 11 dětí s rodiči

LISTOPAD

• Benefi ce LK SERVIS GERnétic pro ČR a SR, prodej obrázků, výtěžek na vozík pro handicapo-
vané dítě, Divadlo u Hasičů

PROSINEC

• Setkání pěstounských rodin v Praze, exkurze do České televize na Kavčích horách, návštěva 
Betlémské kaple, tradiční výstava betlémů, dvouhodinová plavba parníkem po Vltavě s hosty 
a patronkou Naďou Konvalinkovou, účast 51 dětí s rodiči

Příklady projektů

Veřejná sbírka – Sluníčka pro opuštěné děti a náhradní rodiny se konala 31. března

Sbírka byla organizována formou prodeje 80 000 kusů sluníček ve formě placek, které kolemjdou-
cím nabízelo 1 100 dobrovolníků z řad studentů středních škol v 60 městech ČR. Do prodeje se 
také zapojily základní a mateřské školy a mateřská centra. Studenti byli viditelně označeni tričky 
se symbolem Fondu - sluníčkem a byly pověřeni plnou mocí k účasti na veřejné sbírce. Cena jed-
noho sluníčka byla 30 Kč. 

Výtěžek z tohoto dne byl hezkých 1 106 000 Kč. 

Děkujeme ČSOB, a.s. Vybrané pobočky počítaly peníze od studentů.
Děkujeme panu Justichovi a jeho rodině za uspořádání koncertu v Sušici v rámci veřejné sbírky 
a za hezký výtěžek 10 000 Kč.     
Děkujeme náhradním rodinám za aktivní pomoc při veřejné sbírce. 
Více o veřejné sbírce na www.rozumacit.cz.

Plníme přání, myslíme na druhé 

Za velkorysé fi nanční podpory fi rmy ČEZ a.s. a Nadace ČEZ jsme připravili projekt „Plníme přání, 
myslíme na druhé“. Cílovou skupinou byli mladiství nad 17 let. Nadační fond, na základě žádostí 
od náhradních rodin a také doporučení od zaměstnanců fi rmy ČEZ, uskutečnil návštěvy v rodi-
nách a konkrétní rozhovory s mladými lidmi, kandidáty na projekt. Kritéria a podmínky byly tyto: 
vytipovat 50 mladých lidí z 8 regionů ČR vyrůstajících v NRP ve věku od 17 let, kteří se chystají 
osamostatnit, dále studovat a nebo si vyplnit volný čas dle svých koníčků. Jedno z nejobtížnějších 
kritérií z našeho pohledu bylo, že kandidáti museli souhlasit s mediální kampaní k projektu, na 
kterém se měli podílet.  

Projekt byl velmi zajímavý, přínosný a úspěšný. Mnozí díky němu rozvinuli své nadání sportovní, 
taneční, výtvarné. Díky získanému řidičskému průkazu našli možnosti nových brigád a pracovních 
uplatnění. Díky jazykovým kurzům se dostali na „vysněné“ vysoké školy a různé reciproční studijní 
pobyty. Záchranářský kurz pro jednoho účastníka projektu byl jeho životním snem, vždy chtěl 
odborně pomáhat lidem v nouzi a při záchraně života. Praktickým darem bylo i vybavení bytu pro 
osamostatňující se mladé lidi, kteří se za prací stěhovali z vesnic do měst vzhledem k novým pra-
covním příležitostem. „Třešničkou na dortu“ pak bylo vybavení pro miminko a zařízení domácnosti 
mladé mamince zařazené do projektu. 
Bylo nám ctí a radostí pracovat s mladými lidmi, sdílet jejich názory, pocity, přání a společně jít 
projektem. Je těžké vstupovat do života s břemenem a osudem, který zdaleka ke všem mladým 
lidem nebyl tak příznivý. Účastníci projektu však byli upřímní, otevření a byli i schopni si říci, co 
vlastně chtějí a jakou mají představu o budoucím životě. 
Malé dárky od zaměstnanců ČEZ byly také předány ostatním členům rodin v předvánočním čase. 
Velmi si vážíme přímé pomoci známých osobností, které se zapojily do projektu osobně, když 
navštívily zaměstnance Skupiny ČEZ na pracovištích, a podpořily tak výtěžek v jednotlivých re-
gionech.
Moc děkujeme Petru Vichnarovi, Pavlu Šporclovi, Jiřímu Bartoškovi, Heidi Janků, Martinu 
Strakovi a Petru Bendemu. 
Věříme, že projekt je smysluplný. Práce s mladými lidmi je pro nás obohacující a přináší všem do 
života nové poznání a zkušenosti.
Velice děkujeme zaměstnancům Skupiny ČEZ a Nadaci ČEZ, že si pro svůj projekt Plníme 
přání v letošním roce vybraly Nadační fond Rozum a Cit a děti v náhradních rodinách.

Léto s angličtinou

Z mnoha projektů, které podporuje celoročně náš generální partner fi rma LMC s.r.o. a ředitel Libor 
Malý, stojí určitě za zmínku mezinárodní soustředění s intenzivní výukou Aj s rodilými mluvčími. 
Týdenní kurz je již vyhledávanou aktivitou náhradními rodiči a také samotnými dětmi, které přijíždí 
obohaceny novými zkušenostmi, s posíleným sebevědomím v komunikaci v jazyce a s kontakty 
na nové kamarády.   
Děkujeme fi rmě a jejímu panu řediteli za vynikající spolupráci a mnohým zaměstnancům za osobní 
nastavení.   



Napsali nám

Dobrý den,
…Projekt „Plníme přání“ mi umožnil absolvovat autoškolu, na kterou bych při našem domácím 
rozpočtu asi neměla. Řidičák mi umožňuje mi nové poznání v oblasti cestování a poznávání nových 
koutů republiky a dalších věcí, které s tím souvisejí. Myslím si, že to bude další zkušenost v mém 
životě, která mě někam posune. Ten posun bude určitě dopředu, směřuji vlastně k dospělosti a mít 
auto, to je tak trochu znak dospělosti, protože složit řidičské zkoušky není úplně jednoduché. Mys-
lím si, že k práci ve školce či škole auto patří, protože pokud se rozhodnu, že mé zaměstnání bude 
někde dál, bude to mít i své výhody, když budu mít auto. Jsem moc ráda, že jsem tento peněžní 
dar obdržela. Ještě jednou Vám mockrát děkuju.
Lucie Brodníčková

Dopis od koordinátorky Sluníčkového dne z Nového Jičína

Dobrý den, děkujeme Vám za projevenou důvěru v rámci Sluníčkového dne. Do sbírky se zapojí SŠ 
ze Šenova u Nového Jičína, kde se setkáváme s velkou oporou a pochopením.
Letos jsem se dozvěděla, že NF Rozum a Cit je jedinou sbírkou, kterou si tato škola nechala a po-
máhá přímo. Také Vám chci sdělit, že se bohužel každoročně snižuje počet studentů, kteří prodají 
všechna nebo takřka všechna sluníčka. Nevím, čím to je, ale snažím se je každoročně motivovat 
víc a víc. Napadlo mě, že můžu nejúspěšnější studenty třeba pozvat na návštěvu k sobě domů, 
ke koním a dát jim alespoň prostřednictvím koní malý dárek. Myslím, že si to zaslouží. Přemýšlejte 
prosím, jak povzbudit mladé lidi, aby tento „trend“ dál neklesal.
Rozhodně chci vyzdvihnout studenta jménem Petr Stix, který se zařadil mezi studenty s nulovým 
počtem vrácených sluníček, mám pocit, že prodával úplně sám a především se zapojil do Sluníč-
kového dne bez ohledu na svůj vlastní těžký handicap!!!
Velké poděkování patří všem studentům, kteří v ulicích sluníčka prodávali, a také všem ostatním 
základním, mateřským školám a také mateřským centrům, které nás podpořily.

Vážení přátelé v nadaci, 
zdravíme do Prahy. začíná nám jarní období a my všichni doma se těšíme na teplo a nedělní obědy 
na terase. Všichni v rodině jsme v pořádku a i náš nejmenší Toníček se těší výborné kondici. Naše 
obě nejstarší pilně studují na VŠ v Ostravě a Olomouci a zatím nám dělají jen radost, zato chlapci 
Václav i Tom si to vybírají plnými doušky a zdá se, že ještě nepochopili smysl vzdělávání. Pomalu 
končí školní rok a jim oběma hrozí propadnutí z několika předmětů a zase, jak je to u nich již zvy-
kem, to budou hasit na poslední chvíli. Takže, jak je vidět, vše je stále ve stejných kolejích, jen my 
se ženou to už nějak hůř snášíme. Děti jsou ale v pohodě a to je hlavní.

Naši dobrodinci, čeká nás výměna matrací pro všechny naše děti. Ty původní už máme víc jak 
deset let a už jsou dost proleželé. Průměrná cena standardní matrace se pohybuje kolem 4000 Kč.
Pro sedm dětí je to částka víc jak dvacet tisíc korun. Chceme vás tímto poprosit o fi nanční 
výpomoc při nákupu matrací, nebo zda můžete pomoci s tipem na nějakého prodejce, který 
by nám matrace zasponzoroval. Letošní rok je pro nás obzvlášť těžký. Klukům je sedmnáct a je 
nejvyšší čas plánovat jejich osamostatnění, ale oba se zatím tváří, že se jich to netýká a celkem 
se jim u nás líbí!!! Čeká nás generální oprava našeho rodinného auta (r.v.1984), je už to skoro 
veterán, ale ještě pár let musí sloužit, než ho přestaneme potřebovat. Obě nejstarší děvčata 
už druhým rokem válčí na vysoké škole a náklady na ně stále stoupají. V práci se stávám nějak 
stále populárnějším a pracovní úkoly se jen hrnou. I když máme teprve necelý půl rok za sebou, 
mám pocit, že Vánoce jsou za dveřmi, jak to utíká. Moje žena je 23 let doma a pomalu neví, jak 
to venku vypadá… oba cítíme, že potřebujeme vypnout, a už se moc těšíme na pár dnů volna, 
kdy budeme sami.     
Vážení, v minulosti jste nám již mnohokrát pomohli vyřešit naše problémy a my se na vás mohli 
vždy spolehnout, takže i kdyby to tentokrát nevyšlo, jsme moc rádi, že Vás máme.
Přejeme vám všem v nadaci krásné jaro, radostné Velikonoce a mnoho sil do Vaší náročné 
práce.
Jaroslav a Miroslava Křížovi z Šenova

Vzdělávání zaměstnanců – rok 2010

• Narativní terapie – Cestou příběhu, OS Rozum a Cit, Praha 
• Sanace rodiny – přednáška Terezy Gardner, Říčany
• Základní kurz krizové intervence, Remedium Praha
• Využití případových konferencí v praxi, konference, OS Rozum a Cit, Praha 
• Asertivní chování a cílená zpětná vazba, Mgr. Petra Krupičková, Říčany
• Attachment – třídenní výcvik, Středisko náhradní rodinné péče, Praha



DARY DO RODIN ZA ROK 2010

Leden Labajovi vybavení koupelny 20 000 Kč

Smatanovi elektrická přípojka, plynová přípojka 30 000 Kč

Janatovi vybavení kuchyně 23 000 Kč

Kölblovi internát, knihy, hudební škola 17 000 Kč

Čosovi obložení stropu, vybavení dětského pokoje 30 000 Kč

Venclovi volnočasové aktivity 5 900 Kč

Žákovi asistenční služba, doučování 3 000 Kč

Cermanovi volnočasové aktivity, školné 8 600 Kč

Svitákovi volnočasové aktivity, koberec do dět. pok. klávesy 15 000 Kč

Vítovcovi přístavba pokoje, podlahy, příčky 35 000 Kč

Schmiedovi příspěvek na osobní automobil 20 000 Kč

Sysalovi volnočasové aktivity, školné 5 000 Kč

Petránková sociální výpomoc v tísni 15 000 Kč

Bělohlavých volnočasové aktivity, doučování 5 000 Kč

Kaplanovi saxofon 10 000 Kč

Mihalovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 3 900 Kč

Únor Žákovi vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Horváthovi vybavení dětského pokoje 10 000 Kč

Folwarczni lyžařský kurz pro nevidomé dítě 10 000 Kč

Klingorovi sociální výpomoc v tísni 10 000 Kč

Votoupalovi volnočasové aktivity, výuka anglického jazyka 5 600 Kč

Česákovi volnočasové aktivity 4 000 Kč

Řebíčkovi příspěvek na osobní automobil 20 000 Kč

Peričová kauce na byt 13 000 Kč

Kábrtová doučování 2 000 Kč

Červeňáková lednice, 2 postele, židle, psací stůl 23 000 Kč

Procházková doprava, obědy, ošacení, obuv 6 000 Kč

Březen Smatanovi plynová přípojka 22 000 Kč

Ježovi vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Suchý trampolína na zahradu 5 000 Kč

Krobovi rovnátka a související léčba 10 000 Kč

Langerovi příspěvek na osobní automobil 20 000 Kč

Zámečníková brýle, internát, otop 10 000 Kč

Erhartovi jízdní kolo, ošacení a obuv, volnočasové aktivity 9 000 Kč

Semerádová oblečení a vybavení do školy 8 000 Kč

Benešovi vybavení dětského pokoje, příspěvek na jízdní kola 20 000 Kč

Rejsová volnočasové aktivity, otop, potraviny 10 000 Kč

Koneční volnočasové aktivity 8 111 Kč

Duben Beránkovi příspěvek na osobní automobil a autosedačka 22 000 Kč

Osmíkovi oprava střechy rodinného domu 35 000 Kč

Jochecovi rekonstrukce bezbariérové koupelny 25 000 Kč

Gondeková uhlí a oprava okapů 15 000 Kč

Náhodovi kočárek (handicapované dítě) 4 000 Kč

Kopečtí matrace, podlaha, zdravotní židle 20 000 Kč

Stráníkovi pouzdro na violu, 2 sady strun, 2 kalafuny, smyčec 14 100 Kč

Šátkovi výuka anglického jazyka 8 000 Kč

NF INKA adopce na dálku Peru - Pavlino 6 000 Kč

NF INKA adopce na dálku Peru - Andrea 8 500 Kč

NF INKA adopce na dálku Peru - Lucy 6 000 Kč

NF INKA adopce na dálku Peru - Aiben 6 000 Kč

Kábrtová doučování 4 000 Kč



Žiroš pobyt v Domě na půli cesty 5 000 Kč

Květen Kotvald vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Hlouškovi střešní okno a statický posudek na dům 17 400 Kč

Machanová dětské hřiště na zahradu 20 000 Kč

Cínovi sociální výpomoc v tísni 5 000 Kč

Doleželová vybavení dětských pokojů 20 000 Kč

Kábrtová doučování 2 000 Kč

Hasíková příspěvek na studium konzervatoře 15 000 Kč

Striová příspěvek na rovnátka pro dítě 4 000 Kč

Doleželová příspěvek na operaci zubů 20 000 Kč

Folwarczni letní tábor pro handicapované dítě s asistentem 5 400 Kč

Jeřábkovi příspěvek na vybavení dětského pokoje 12 000 Kč

Švestkovi střešní okno 10 000 Kč

Schmeiserová plov. podlaha do dět. pokoje a 2 komody pro děti 9 000 Kč

Sysalovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 5 dětí 21 000 Kč

Novákovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 4 200 Kč

Borkovcovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 3 děti 12 600 Kč

Folwarczni letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Matlochovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 4 200 Kč

Penkalovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 3 děti 12 600 Kč

Voběrkovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Synkovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Ejemovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Keller letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Veselá letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 4 200 Kč

Doleželovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Chytilovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Mihalovi letní soustředění s výukou anglického jaz. 1 dítě - dopl. 300 Kč

Mátlovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 2 děti 8 400 Kč

Mátlovi letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 4 200 Kč

Honsová letní soustředění s výukou anglického jazyka 1 dítě 4 200 Kč

Červen Novákovi hudební škola 6 000 Kč

Putna Jan ošacení a sociální výpomoc v tísni 13 000 Kč

Putna Ivan autoškola 7 000 Kč

Bošovi sportovní vybavení dětí na tábor 5 000 Kč

Ferencová kamna, knihy a ošac. na uč. obor kuchař-číšník, školné, obuv 14 000 Kč

Sehnalová postele, matrace 20 000 Kč

Balážovi postele, matrace, skříň 20 000 Kč

Kábrtová doučování 2 000 Kč

Zdražilovi postele 10 380 Kč

Zdražilovi postele 9 620 Kč

Červenec Kandráčovi vybavení dětského pokoje 20 000 Kč

Koneční oprava osobního automobilu 6 000 Kč

Stodůlkovi sporák, podlaha 10 000 Kč

Mateová - Holub sporák, pračka 12 000 Kč

Linartovi osobní automobil 20 000 Kč

Kafková sociální výpomoc v tísni 10 000 Kč

Váňová respitní péče pro handicapované dítě 12 390 Kč

Srpen Kábrtovi doučování českého jazyka a matematiky 2 000 Kč

Horákovi myčka na nádobí 10 000 Kč

Pohankovi podlahy 10 000 Kč

Pohankovi volnočasové aktivity 6 600 Kč



Kudličkovi volnočasové aktivity 8 000 Kč

Cínovi skříň, koberec, výukové pomůcky a ošacení 15 000 Kč

Gubaničovi stolní tenis a trampolína 15 000 Kč

Jiráskovi postele a matrace 12 000 Kč

Kostovová studium 20 000 Kč

Sochůrková výukové pomůcky a ošacení 5 000 Kč

Medkovi vybavení dětského pokoje (skříně) 12 000 Kč

Waliczkovi pračka 10 000 Kč

Benáková studium 22 000 Kč

Září Hrubešová sušička 10 000 Kč

Leschingerovi vybavení dětského pokoje pro 4 nové příchozí děti 20 000 Kč

Folwarczná vybavení dětských pokojů 15 000 Kč

Horáková asistent do školky 2 500 Kč

Pavelkovi stavební úpravy dětského pokoje 15 000 Kč

Midrla lednice, pračka a vybavení pokoje 15 000 Kč

Norkovi podlahy do dětského pokoje 15 000 Kč

Wagnerová vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Kopistová fl oristická škola 10 000 Kč

Červeňáková pračka, vybavení do školy 10 000 Kč

Novotní židle ke stolu a školní potřeby 3 000 Kč

Pospíšilová školní pomůcky 4 000 Kč

Kafková volnočasové aktivity 4 000 Kč

Gorolová volnočasové aktivity 8 000 Kč

Štěpanovští volnočasové aktivity 6 000 Kč

Kopťárovi volnočasové aktivity 5 000 Kč

Kábrtovi volnočasové aktivity 1 700 Kč

Pavlů volnočasové aktivity 6 000 Kč

Kolblová elektrický klavír 15 000 Kč

Krátká volnočasové aktivity 3 000 Kč

Wagnerová volnočasové aktivity 5 000 Kč

Penkalovi volnočasové aktivity 6 000 Kč

Cermanovi volnočasové aktivity 3 000 Kč

Švestkovi volnočasové aktivity 7 000 Kč

Říjen Nozarovi lednice 8 000 Kč

Solarová speciální polohovací vozík 30 000 Kč

Kolingerovi trampolína 3 000 Kč

Lhoťanová studium na vysoké škole 8 000 Kč

Boškovi vybavení dětského pokoje 10 000 Kč

Pospíšilová vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Lencovi speciální brýle 20 000 Kč

Kršňákovi osobní automobil 20 000 Kč

Vlnová školné 7 000 Kč

Žáčkovi vybavení dětského pokoje 10 000 Kč

Kábrt studium na taneční konzervatoři 10 000 Kč

Lepšíková rekonstrukce a vybavení dětského pokoje 15 000 Kč

Svitákovi volnočasové aktivity 7 000 Kč

Horáková asistent do školky 2 500 Kč

Cimburkovi volnočasové aktivity 8 300 Kč

Listopad Vodehnalová volnočasové aktivity 6 300 Kč

Kábrtová volnočasové aktivity 2 000 Kč

Prosserovi volnočasové aktivity 5 200 Kč

Hlouškovi volnočasové aktivity 1 600 Kč



Kubicovi volnočasové aktivity 9 000 Kč

Venclovi volnočasové aktivity 4 300 Kč

Erhartovi volnočasové aktivity 5 000 Kč

Matýsková volnočasové aktivity 5 000 Kč

Kočvarovi volnočasové aktivity, piano 20 000 Kč

Pauříková volnočasové aktivity 5 000 Kč

Skalkovi volnočasové aktivity 7 000 Kč

Gondeková vybavení do SOU - obor kuchař, číšník 3 000 Kč

Juráskovi volnočasové aktivity 14 500 Kč

Vyhňákovi kadeřnický kufřík 4 000 Kč

Dombrovští volnočasové aktivity 8 300 Kč

Švestkovi volnočasové aktivity 4 000 Kč

Demeterovi šicí stroj a výukové pomůcky 5 000 Kč

Mihalovi volnočasové aktivity 6 000 Kč

Plánští rekonstrukce koupelny 17 000 Kč

Melenovi vybavení dětského pokoje, stoly a skříně 20 000 Kč

Markovi asistenční služba pro autistické dítě 2 500 Kč

Horáková asistent do školky 2 500 Kč

Prosinec Koneční léky, regulační poplatek v nemocnici, trampolína 10 000 Kč

Kučerovi rehabilitační pomůcky pro handicapované dítě 6 000 Kč

Horáková asistent do školky 1 500 Kč

Markovi asistenční služba pro autistické dítě 1 500 Kč

Čadová lehátko do vany pro dítě s handicapem 13 000 Kč

Valíčkovi lyže pro dítě s handicapem 12 000 Kč

Blažková rehabilitační vozík 22 190 Kč

Zámečníková otop 6 000 Kč

Procházková otop 6 000 Kč

Olmrová bojler 4 000 Kč

Moroszovi spec. kočár pro dítě s handicapem 28 500 Kč

Veselý software a PC vybavení 15 000 Kč

Nápravník jízdní kolo 15 000 Kč

Linart jízdní kolo 15 000 Kč

Žáková školné na hudební škole, hudební nástroj 20 000 Kč

Pátek osobní automobil 40 000 Kč

Bareš lešenářský a sádrokartonářský kurz 25 000 Kč

Kundrátová roční nájemné a masérský kurz 18 000 Kč

Brodníčková autoškola, testy a studijní materiál 15 000 Kč

Krausová dovybavení garsoniéry 25 000 Kč

Kliková vybavení domácnosti, děský kočárek 25 000 Kč

Bohatcová intenzivní jazykový kurz AJ 26 000 Kč

Koblich záchranářský kurz 15 000 Kč

Hudáková školné na hudební konzervatoři, příčná fl étna 56 000 Kč

Kloučková autoškola a studijní materiál 15 000 Kč

Kostov autoškola a studijní materiál 15 000 Kč

Ciniburk autoškola A a C 25 000 Kč

Gaínza studijní materiál 15 000 Kč

Blažek na vybavení dílny I. splátka 20 000 Kč

Bongilajová školní potřeby 15 000 Kč

Rachůnková cukrářský kufřík a taneční škola 25 000 Kč

Furbach software a PC vybavení 15 000 Kč

Borkovcovi osobní automobil, kachlová kamna 60 000 Kč

Jirušovi volnočasové aktivity 8 200 Kč



Našimi laskavými dárci jsou: 

Ing. Adamec Hynek, Anton Lukáš, Bárta Petr, Bělohlavý Pavel, Bíla Jiří, Bittner Jan, Bruna Jiří, Čížek Miroslav, Dědič 

Marek, Deus Gabriela, Devera František, Doležalová Dana, Dražan František, Drechsler Tomáš, Eremiáš Prokop, 

Focko Vladimír, Ing. Gebauerová Jana, Golková Pavlína, Hajzler Pavel, Holásek Aleš, Holk Roman, Hrbek Vladimír, 

Husáková Eva, Ing. Chabera Petr, Ivana a Michal Kalinovi, Justich Pavel, Krejčová Marie, Ing. Kubová Jana, Křížová 

Anna, Kurzová Leona, Mgr. Kvapil Petr, Lepič Vít, Machová Karin, Malý Libor, Mgr. Macák Petr, Michálková Barbora, 

Miklóš Jaroslav, Nepomucký Jaroslav, Ogořálková Andrea, Otradovcová Lenka, Palič Tomáš, Pavlíček Milan, JUDr. 

Pavlík Jiří, Peterka Gustav, Petřvalská Renata, Poch Karel, Raimondová Luďka, Savov František, Simonová Dagmar, 

Sittek Martin, Mgr. Sládek Miroslav, Slámová Milena, Smolen Radim, PaedDr. Smolíková Zuzana, JUDR. Stehlíková 

Libuše, Ing. Souček Mojmír, Ing. Svoboda Vojtěch, Sulc Karel, Sušický Jiří, Svěrák Zdeněk, Šebek Josef, Šimůnek 

Pavel, Ing. Šmídová Dagmar, Bc. Špic Jakub, Šulc Josef, Ing. Torma Petr, JUDr. Traplová Jarmila, Vitová Jaroslava, 

Voborská Naděžda, Ing. Vojtová Zuzana, Ing. Vondrák Tomáš, Vránová Marcela, Mgr. Wachtlová Renata, Zbořilová 

Věra, Zbořilová Věra, Zerný Zdeněk, Ing. Zmek David. 

ABK - Pardubice, a.s., Allambie s.r.o., Alliance Healthcare, s.r.o., APRO DELTA, s.r.o., AQUA-THERMO spol. s r.o., 

ARAXIS s.r.o., ARCADIA PRAHA, s.r.o., Baxter BioScience s.r.o., BENEFICE GERNETIC, BILLA, spol. s r.o., BSJ 

group, s.r.o., Citibank Europe plc, ComDis s.r.o. – Ostrava, Československá obchodní banka, a.s., Český výrobek 

s.r.o., ČR CONSULT and TRADE, spol. s r.o., Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Děti a občané obce 

Lipová – Lázně, DSB Euro s.r.o., ECOM s.r.o., Consulting Czech, s.r.o., EJOT CZ, s.r.o., EXIMEX, s.r.o., FISA, s.r.o., 

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o., FOR-TIROP, a.s., GASCONTROL PLAST, a.s., Gluetec systém s.r.o., Hair style 

Vlaďka Hrubá, Horníček, s.r.o., Hortim-International, spol. s r.o., CHOTĚBUZSKÁ ELEKTR, I.P. - 95, s.r.o., JAZ 

Servis, s.r.o., JB s.r.o., JPLUS, s.r.o., JURAWELD, s.r.o., KORAMEX, a.s., La Concorde s.r.o., Lékárna Na Náměstí 

Přeštice, Lékárna Anirda Brno, Lékárna Slavkov, Lékárna Stránčice, Lékárna U sv. Václava Brno, L-FOTO, LMC, 

s.r.o., LMC, s.r.o., LPS Automotive, s.r.o., LUPA, spol. s r.o., LUSIANA, spol. s r.o., M&M alarm, s.r.o., METAL OKA, 

s.r.o., Mzdy a Platy spol. s r.o., Nadační fond Anima, NET4GAS, s.r.o., OMS – ZOLL, s.r.o., OPAMETAL s.r.o., PERI, 

spol. s r.o., PETROMETAL s.r.o., Platy spol. s r.o., Pneuservis Pešíček, s.r.o., POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. 

s r.o., PONS servis s.r.o., Pragos auto, s.r.o., Průmyslová keramika, spol. s r.o., Radiant Systems, s.r.o., RETRY 

s.r.o., Romagris s.r.o., SARA EVENTS s.r.o., S-A-S spol. s r.o., SPRAK, s.r.o., Topinfo, s.r.o., TPA Horwath Notia 

Audit s.r.o., TPA Horwath Notia Tax s.r.o., TPA Horwath Valuation Services s.r.o., UNI spol. s r.o., VEBA – textilní 

závody a.s., VIMO, s.r.o., Vlaďka Hrubá hair style, s.r.o., Výstaviště České Budějovice, a.s.

Leschingerovi volnočasové aktivity 9 500 Kč

Synkovi volnočasové aktivity 4 200 Kč

Nozarovi volnočasové aktivity 6 350 Kč

Za rok 2010 celkem 2 504 341 Kč

Zvláštní poděkování:
LMC, s. r. o. – Praha, Liboru Malému

Velké poděkování patří:
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, TPA Horwath Praha, Ing. Rostislavu Kunešovi, JAZ Servis, s. r. o.

– Praha 5, Jiřímu Čermákovi, OMS - ZOLL s. r. o. – Sedliště, Janě Bašové, ČEPS, a. s. – Praha 10, Ing. Petru Tormovi, 

WEKOSA a.s.

Poděkování za věcné dary patří společnostem:
Jan Becher, KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a.s. – Karlovy Vary, Alliance Healthcare s.r.o. – Praha, Henkel ČR, spol. 

s r.o. – Praha, ARCADIA Praha s.r.o. – Praha, Nadace ČEZ – Praha, Baloušek, s.r.o. – Hlučín, Computer Press, a.s. 

– Brno, EuroAsla Trading&Consulting, s.r.o. – Starý Jičín, VEBA, textilní závody, a.s. – Broumov, Městské knihy s.r.o. 

– Žehušice, Aloi Dallmayr Automaten – Service s.r.o. – Praha-západ – Jesenice, I.P.-95, s.r.o. – Praha 10, Reckitt 

Bennckiser ČR – Praha, NUT’S PRODUCTION, o.p.s.– Praha. 

Děkujeme panu Ing. Hynkovi Chudárkovi za průběžnou pomoc – oblečení pro děti. 

Nadační fond upřímně děkuje všem laskavým lidem, fi rmám 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
fi rmě Poradca s. r. o. – Žilina, za spolupráci při Direct mailing 

ČSOB nám umožnila využívat služby zaslání fi nančních darů pomocí online platby PAY SEC. Je to poho-
dlné, bezpečné a rychlé zaslání částky. Děkujeme. 



FINANČNÍ ZPRÁVA 2010

AKTIVA 2 291 281,54 Kč PASIVA 2 291 281,54 Kč

dlouhodobý majetek – Kč vlastní zdroje 2 067 268,08 Kč

dlouhodobý hmotný majetek 30 300,00 Kč vlastní jmění + fondy 2 067 268,08 Kč

oprávky k dlouhod. majetku -30 300,00 Kč výsledek hospodaření – Kč

krátkodobý majetek 2 291 281,54 Kč cizí zdroje 224 013,46 Kč

zásoby 95 326,85 Kč dlouhodobé závazky – Kč

pohledávky 20 850,00 Kč krátkodobé závazky 217 457,36 Kč

krátkodobý fi nanční majetek 2 174 357,69 Kč jiná pasiva 6 556,10 Kč

jiná aktiva 747,00 Kč

NÁKLADY 4 662 601,20 Kč VÝNOSY 4 662 601,20 Kč

spotřeba materiálu 42 873,70 Kč tržby z prodeje služeb 43 273,50 Kč

spotřeba energie 575,00 Kč tržby za prodané zboží 3 270,00 Kč 

prodané zboží 29 113,15 Kč ostatní výnosy celkem 1 069 388,48 Kč

cestovné 12 954,00 Kč přijaté příspěvky (dary) 3 546 669,22 Kč

náklady na reprezentaci 17 174,00 Kč výsledek hospodaření – Kč

ostatní služby 754 654,29 Kč  

osobní náklady celkem 754 647,50 Kč

jiné ostatní náklady 14 202,56 Kč

poskytnuté příspěvky 3 036 407,00 Kč

Výsledovka

Rozvaha
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Poprvé
Jmenuji se Monika Turoňová. O letošních prázdninách jsem byla jako osobní asistentka Pavlínky na 
stanovém táboře Royal Rangers ve Sloupu u Brna. S rodinou Folwarczných se přátelíme už delší 
dobu, proto pro mě nebylo až tak těžké starat se o nevidomou Páju. 
Těchto 12 dnů od 6.–17. 7. strávených v přírodě bylo pro Pavlínku v mnohém novým zážitkem. 
O pár z nich se chci s vámi podělit. Byla zapojena do jednoho z oddílů, který vedl její tatínek 
a jehož členem byl i bratr Tomáš. Účastnila se různých aktivit nejen se svou družinou. Zpívání 
u ohně a poslouchání příběhů pro ni nebylo nové, ale různé hry si užívala plnými doušky. Při jedné 
takové byla králem, kterého ostatní měli chránit. Úkol splnila na jedničku, byla velmi spokojená 
a usmívala se od ucha k uchu. Každé ráno a večer bývaly nástupy, na kterých skoro nikdy nechybě-
la. Pochodovala s ostatními anebo stála v pozoru při vytahování i stahování vlajky. Za zmínku stojí, 
že si mohla vyzkoušet spaní ve spacáku, což pro ni bylo také poprvé. Také záchody tam byly jiné 
než doma ☺. Jedním z největších zážitků byla lanovka. Dostala přilbu, byla zajištěna lany a sama 
vylezla po lanovém žebříku do asi pětimetrové výšky. Odtud sjela z prudkého svahu dolů, kde ji 
chytal tatínek. Při výstupu vypadala suverénně – nebylo poznat, že nevidí. Přesto jsme poznali, že 
nahoře má trochu strach. A to bylo asi poprvé, co se bála. (dle maminky) Po sjezdu ještě další dva 
dny jásala nad tím, že ji tatínek chytil. 
Jeden táborový den byl určen pro výlet na Macochu. Jela samozřejmě i Pavlínka. Poprvé jela 
kabinkovou lanovkou, procházela studenou jeskyní, mohla se dotknout krápníku a také s malými 
obavami nastoupila na loďku a projížděla úzkým korytem Punkvy. Mimo táborový program si také 
vyzkoušela jízdu na kolečkových bruslích. 
Velice se mi líbilo chování ostatních dětí k Pavlínce. Zastavovaly se při svých běžných aktivitách, 
aby jí něco ukázaly, vedly ji na nová místa, chodily s ní na procházky do lesa. 
Sama také jezdím na tábory jako vedoucí, a proto jsem vděčná za tuto novou zkušenost. Uvědo-
muji si, jak je důležitá adaptace postižených dětí do kolektivu. Je to oboustranně obohacující. Příš-
tě bych už lépe věděla, jak včlenit takové dítě do kolektivu. Takže děkuji za možnost získat novou 
zkušenost.

Monika Turoňová 
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