NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Vážení a milí přátelé,
MOTTO:
ROZUM NÁS PŘIVEDE K ÚSPĚCHU, CIT K ČLOVĚKU.

moc nás těší, že problematika náhradní rodinné péče
není mnohým z Vás lhostejná a svými ﬁnančními a hmotnými dary podporujete děti, které našly svůj nový domov
u náhradních rodičů. Oceňujeme Vaši přímou účast na
projektech nadačního fondu Rozum a Cit a velmi si vážíme Vaší otevřené komunikace a nových nápadů, jak lépe
pomoci konkrétní rodině a jejím dětem. Pocit, že za námi
stojí lidé, kteří upřímně hledají nové směry v této oblasti,
nás posiluje.
V tomto roce jsme se vedle již známých projektů více
zaměřili na děti s handicapem vyrůstající v náhradní rodinné péči. Formou dotazníků, které byly zaslány do 500
náhradních rodin, jsme zmapovali konkrétní potřeby handicapovaných dětí a zaměřili své projekty na jejich zvládání. V některých rodinách jsme ve spolupráci s odborníky vypracovali plány k individuálnímu rozvoji dítěte, a tak
jsme se podíleli na zkvalitnění jejich života.
Naše pomoc je založená vždy na osobní návštěvě
v rodině. V roce 2008 jsme v různých koutech naší vlasti navštívili 77 náhradních rodin. Někteří klienti za námi
docházejí také do našeho sídla. Většina náhradních rodičů však řeší své radosti, ale také starosti a problémy,
prostřednictvím telefonátů, na jejichž základě se rozbíhá
další spolupráce, u některých rodin i mnohaletá.
Během roku naši partneři připravují různé beneﬁční
akce pro celé rodiny. Krásným tradičním projektem je
Setkání pěstounských rodin, které třikrát do roka organizujeme ve spolupráci s Občanských sdružením Rozum
a Cit. Tato setkání přinášejí dětem nové kamarády a náhradním rodičům především sdílení zkušeností s výchovou přijatých dětí a nová přátelství.

Žádný nadační fond nedokáže plnit své cíle bez pomoci Vás: dárců a sponzorů. Proto Vám moc děkujeme
za Vaši přízeň.
Děkujeme manželům Málikovým za přímou podporu.
Chtěli bychom také vyjádřit svůj dík spolupracovníkům
(včetně brigádníků) a dobrovolníkům projektu Sluníčkový
den za jejich nasazení.
Velké poděkování patří naší milé patronce paní Nadě
Konvalinkové, která se zájmem sleduje problematiku náhradní rodinné péče a pomáhá při mnoha projektech.
Naším přáním je, aby více dětí mělo šanci vyrůstat
v rodinném prostředí. Bohužel pěstounských rodin je stále nedostatek. Moc přejeme dětem, které nyní tráví své
dětství a dospívání mimo rodinu, aby pobyt v ústavech
byl pro ně co nejkratší.

Marie Řezníková, ředitelka

Poslání a cíle nadačního fondu
Nadační fond podporuje zejména:
• pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského
domova 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
• mladé lidi, kteří vstupují do samostatného života
• 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
• šíření myšlenky náhradní rodinné péče

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti:
• podpora volnočasových aktivit dětí
• 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

Nadační fond přispívá náhradním rodinám především
ﬁnančními a hmotnými dary.
V roce 2008 jsme přispěli 165 rodinám v ČR
částkou 3 574 684 Kč. Do rodin jsme rozdělili hmotné
dary v hodnotě 145 580 Kč.
V roce 2008 jsme darovali Občanskému sdružení
Rozum a Cit 550 000 Kč na odborné služby a výtvarné
dílny pro děti.
V rámci pilotního projektu „Vychováváme dítě s handicapem“ jsme obdarovali 52 dětí v náhradní rodinné péči,
z toho:
• 24 dětí částkou 320 564 Kč na rehabilitační, kompenzační, zdravotní a výukové pomůcky
• 12 dětí částkou 79 200 Kč na volnočasové aktivity
a vzdělávání
• 16 dětí částkou 292 000 Kč na investiční projekty (bezbariérové přístupy, vybavení heren pro handicapované
děti atp.)
Za 12 let činnosti nadačního fondu jsem poznali na
500 náhradních rodin a podpořili je částkou vyšší než
21 000 000 korun.
Sesterská Nadácia Rozum a Cit se sídlem v Žilině
stejnou částkou podpořila náhradní rodiny na Slovensku.
V České republice je v současné chvíli registrováno více než 400 nadací a téměř 1 100 nadačních
fondů. V žebříčku nadací Fóra dárců, který je seřazen
podle štědrosti nadací, jsme se umístili na sedmém
místě.

Akce nadačního fondu
DUBEN
• veřejná sbírka – Sluníčkový den pro opuštěné děti,
1 400 studentů – dobrovolníků, výtěžek 1 650 000 Kč
KVĚTEN
• Z druhé ruky, ale od srdce, módní přehlídka, OS Strom
života – Mladá Boleslav (Akma klub, Klub Delfín),
výtěžek 20 000 Kč putoval rodině na vybavení dětského pokojíčku
• benefiční představení, společenský večer firmy
GERnétic Praha, výtěžek 30 000 Kč na digitální naslouchadla pro handicapované dítě
ČERVEN
• Setkání pěstounských rodin v Praze, návštěva Petřínské
rozhledny, zrcadlového bludiště, Muzea hraček na Pražském hradě, dvouhodinová plavba parníkem po Vltavě
ČERVENEC
• výstava Cesty srdce aneb Když rodina vzniká jinak
(zapůjčena nadačnímu fondu Laici v akci), kostel
sv. Rudolfa, České Budějovice
SRPEN
• koncert Hurá na prázdniny, Studio Deto, Pavel Justich,
Sušice, výtěžek 6 000 Kč
• Setkání pěstounských rodin v Moravském Krasu,
projížďka ekovláčkem, prohlídka Punkevních jeskyní
a propasti Macocha
• dožínky na zámku v Rochlově, výtvarná dílna, ﬁrma
Pegisan s. r. o., Jitka Ždychová
ZÁŘÍ
• dětský den se SOLASIDEM, Štěchovice, Studio Deto,
Pavel Justich
• účast na křtu knihy „Prožívat několik životů“, Otevřená
rodina, J. Voběrková, J. Voběrek
• výstava Cesty srdce aneb Když rodina vzniká jinak
(zapůjčena na konferenci Mezinárodní osvojení, pořádaná Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
Trialogem, Společností sociální pediatrie a příslušnými
ministerstvy, Brno

ŘÍJEN
• Jihomoravský festival pohodových ﬁlmů, Public Agency,
Vladimír Koudelka, výtěžek 22 000 Kč věnován handicapovanému dítěti na speciální kolo
PROSINEC
• Setkání pěstounských rodin v Praze, prohlídka České
televize, tradiční plavba po Vltavě parníkem Orka
• ples Danone, akce ﬁrmy Danone, prezentace NF
Rozum a Cit, výtěžek z tomboly 22 000 Kč věnován
na bezbariérovou úpravu koupelny pro handicapované
dítě
• vánoční výstava betlémů, Lipová-lázně, A. Kaniová,
V. Šustrová, J. Raindlová, výtěžek 23 784 Kč
• vánoční koncert na zámku Rochlov, účast pěstounských rodin z regionu, ﬁrma Pegisan s. r. o., Jitka
Ždychová
• vánoční trhy v Mělníku, Klára Jindřichovská, stánek –
prezentace Rozumu a Citu

Příklady projektů
Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny
Veřejná sbírka – tradiční Sluníčkový den pro opuštěné
děti a pěstounské rodiny, – jejíž osmý ročník se konal
20. 4. 2008, přinesla hezký výtěžek, a to 1 650 000 Kč.
Nedosáhli bychom takového úspěchu bez pomoci 1 400
studentů – dobrovolníků. Proto právě jim a vedení škol
patří velké poděkování za účast a pomoc na tomto
významném projektu.
Na www.rozumacit.cz je uveden přehled škol, které
se projektu zúčastnily. Finanční částky, nashromážděné
v jednotlivých městech ČR, budou použity opět v příslušných regionech na konkrétní projekty v náhradních rodinách.
Jihomoravský festival pohodových ﬁlmů
V měsíci září a říjnu pod záštitou Jihomoravského kraje agentura PUBLIC AGENCY, klub Šelepova No 1, spol.
s r. o., Vladimír Koudelka Production a vedení festivalových měst uspořádali tradiční festival pohodových ﬁlmů.

V osmi městech bylo vybráno dobrovolné vstupné
ve výši 22 208 Kč, které bylo určeno handicapovanému
Patrikovi na nákup speciálního kola. O činnosti nadačního fondu na tomto festivalu poutavě vyprávěla jeho patronka Naďa Konvalinková. Děkujeme i umělcům, kteří
svým ﬁnančním darem také přispěli.
Z druhé ruky, ale od srdce
Sobotní květnový sluneční den v Mladé Boleslavi
přilákal stovky obyvatel tohoto města na dobročinné
odpoledne, které připravilo občanské sdružení Strom
života (Akma klub a Klub Delfín). Netradiční módní přehlídku zajistili klienti a členky tohoto sdružení se svými dětmi, nabízejícími bez ostychu a téměř profesionálně zajímavé modely, které přinesly krásný výtěžek
59 150 Kč. Celým odpolednem nás provázela moderátorka Hana Švejnohová a herec Petr Mikeska. Patronka nadačního fondu paní Naďa Konvalinková převzala
ﬁnanční dar ve výši 20 000 Kč pro rodinu Nápravníkovu
na vybavení dětského pokoje.
Děkujeme paní Anně Semiánové a paní Monice
Javůrkové, které se podílely na organizaci tohoto hezkého odpoledne.

Jak získáváme ﬁnanční prostředky
• oslovením ﬁrem a široké veřejnosti prostřednictvím
propagačních materiálů v nákladu 60 000 kusů zasílaných na konkrétní adresy
• pořádáním veřejné sbírky jednou ročně – Sluníčkový
den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny, 1 400 studentů – dobrovolníků v 60 městech ČR, 100 000 kusů
propagačních předmětů
• dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT, službu
zajišťuje Fórum dárců
• akcemi pořádanými našimi partnery – beneﬁce atp.
• umístěním pokladniček v supermarketech a knihkupectvích
• prostřednictvím fundraising – osobní jednání s ﬁrmami
• od anonymních dárců

Propagační materiály
• letáky A3, A4, 2 000 kusů v 70 městech ČR při projektu
Sluníčkový den
• keramická sluníčka, sluníčka magnetky a placky
100 000 kusů
• letáky A6, 80 000 kusů
• informační leták A4 Jaro 2008 – ﬁrmy a fyzické osoby –
náklad 20 000 kusů
• brožurka Zima 2008 – náklad 60 000 kusů
• výroční zpráva 2007, 500 kusů
• webové stránky www.rozumacit.cz

PR akce, prezentace
• semináře o náhradní rodinné péči pro studenty středních škol v 70 městech ČR v rámci projektu „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“
• prezentace činnosti nadačního fondu a problematiky náhradní rodinné péče ve vybraných celostátních
a regionálních rádiích
• mediální kampaň prostřednictvím plakátů a inzerátů
v celostátních a regionálních časopisech a novinách –
36 titulů
• umístění informačních plakátů A3 a A4 v autobusech
MHD a na nástěnkách v 60 městech ČR

Vzdělávání zaměstnanců
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rozhovor – nástroj pomoci, SPAS Praha
Efektivní týmová práce, Neziskovky.cz Praha
Základy komunikace, Mgr. Petra Krupičková, Říčany
Asertivní řešení konﬂiktů, Neziskovky.cz, Praha
Konference Ohrožené dítě, nadace SIRIUS a MEDIAN
s. r. o.
Nové nástroje pro rozvoj v neziskovém sektoru,
Hestia o. s.
Základy asertivní komunikace II, Neziskovky.cz, Praha
Mezinárodní konference Děti potřebují rodinu –
Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami,
Nadace Terezy Maxové, Člověk hledá člověka, Praha
Celostátní konference Aktuální otázky o náhradní
rodinné péči, Triada Brno

DARY DO RODIN – ZA ROK 2008
Leden

Únor

Březen

Duben

Pavlino
Andrea
Lucy
Aiben
Nelly
Petrásková Běla
Kölblovi
Kubicovi
Ležoňovi
Folwarzni
Juráskovi
Labajovi
Slavíkovi
Kolingerovi
Švábovi
Badejovi
Vyhňákovi
Koptářovi
Peluňkovi
Schmiedovi
Ležoňovi
Hámová
Hejlová
Kočová
Zieglerovi
Kábrtovi
Zeichmeisterovi
Ležoňovi
Winigovi
Ležoňovi
Pavelkovi
Bittnerovi
Sedláčkovi
Cermanovi
Veselá-Pecková
Pavlíčkovi
Pustówkovi
Sobkovi
Danešovi
Šantavá

Nadační fond Inka – adopce na dálku
Nadační fond Inka – adopce na dálku
Nadační fond Inka – adopce na dálku
Nadační fond Inka – adopce na dálku
Nadační fond Inka – adopce na dálku
dětský pokoj a zahradní hřiště
školné ve spec.škole, obuv na míru pro handicapované dítě
vybavení bytu pro osamostatňující se dítě
invalidní vozík
hřiště pro zdravotně postižené dítě
výměna oken v dětských pokojích
vybavení dětského pokoje
statistické zajištění domu a přístavba zádveří
zařízení dětského pokoje
sporák a pračka
vybudování dětského hřiště na zahradě
vybavení bytu pro osamostatňující se dítě
zájmové kroužky a doučování pro děti
nové PC a speciální programy pro handicapované dítě
vybudování dětského pokoje
PC pro handicapované dítě
vybavení dětského pokoje
soudní výlohy a rovnátka pro dítě
koupě bytu
rekonstrukce koupelny
rekonstrukce vodovodního řádu
asistenční služba
PC + programy pro handicapované dítě
rekonstrukce kuchyně
invalidní vozík
vybavení dětského pokoje
výměna oken v dětských pokojích
auto
oprava auta + doplatek za plyn
invalidní vozík
sociální výpomoc v tísni
auto
postel pro dítě s handicapem
rekonstrukce domu, okna – vázaný dar
dětské postele

6 000
8 500
6 000
6 000
8 500
25 000
20 000
20 000
35 000
30 000
35 000
40 000
50 000
40 000
30 000
20 000
15 000
5 000
20 000
25 000
10 000
20 000
16 000
20 000
30 000
40 000
15 000
9 000
20 000
15 000
20 000
25 000
20 000
15 000
20 000
10 000
20 000
25 000
100 000
15 000

Květen

Červen

Červenec

Zemčíkovi
Linhová
Zeleňákovi
Majetní
Voběrkovi
Procházkovi
Bromovi
Blažková Sylva
Blažkovi
Seitlovi
Zedníkovi
Maršánovi
Vlnovi
Voběrkovi
Janatovi
Šourkovi
Kábrtovi
Polednovi
Kuchtovi
Bielovi
Gondeková
Kricklová
Pichovi
Kubátovi
Zemčíkovi
Hlaváčovi
Danešovi
Putnovi
Urbanová
Kricklová
Šimánkovi
Vaverovi
Maňákovi
Cínovi
Součkovi
Pinkavovi
Lhoťanová
Vlachová
Pospíšilovi
Langrovi
Vondříčková
Linartovi

okna do dětského pokoje
dětská postel, skříň
vybavení dětského pokoje
rekonstrukce domu
hudební nástroje pro děti
rekonstrukce domu
sociální výpomoc v tísni
polohovací lehátko do vany pro handicapované dítě
auto
vybavení dětského pokoje
zakoupení materiálu na rekonstrukci patra
speciální kočár pro handicapované dítě
vybavení dvou dětských pokojů
tisk odborné publikace o NRP
sportovní potřeby pro děti
rekonstrukce a vybavení dětského pokoje
sedadla do auta, oprava auta
topení, elektroinstalace
rekonstrukce střechy
auto
sociální výpomoc v tísni
volnočasové aktivity dětí
sportovní a turistické vybavení pro děti
vybavení dětského pokoje a jídelny
výměna oken
vybavení dětského pokoje
rekonstrukce koupelny
příspěvek na lázně a internát
psací stůl, židle, zdravotní matrace
sociální výpomoc v tísni
sociální výpomoc v tísni
vybudování dětského pokoje
digitální naslouchadla pro handicapované dítě
vybavení dětí do školy, postele pro děti, elektrospotřebiče
auto
sociální výpomoc v tísni
přeprava dítěte z ciziny – letenka a ošacení
plynový kotel
ošacení, obutí a hračky
zateplení a vybudování sádrokartonové příčky v půdním prostoru
vybudování herny pro děti
rekonstrukce dětského pokoje

20 000
12 000
25 000
50 000
12 000
50 000
10 000
11 564
20 000
20 000
50 000
15 000
20 000
15 000
15 000
25 000
10 000
15 000
20 000
20 000
10 000
10 000
8 000
40 000
30 000
35 000
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
18 000
20 000
10 000
10 000
30 000
10 000
35 000
15 000
30 000

Srpen

Září

Říjen

Křempková
Kočovi
Venclovi
Hlaváčovi
Sádková
Kubátovi
Rejsová
Macounová
Novákovi – Brno
Langmajerová
Mateovi
Vlachová
Koneční
Bošovi
Kopancová
Havlíčková
Kaplanovi
Zelníčkovi
Lexovi
Koneční
Nedbalovi
Šimánkovi
Vocelovi
Stejskalovi
Kopťárovi
Nápravníkovi
Zelení
Svitákovi
Hasíková
Horáková
Vašková
Vocelovi
Vlachová
Náhodovi
Tomšovi
Stejskalovi
Tomšovi
Kopečtí
Horáková
Voběrkovi
Blažkovi
Slavíkovi

příspěvek na lázně pro dítě
druhá splátka na koupi bytu
auto
vybavení dětského hřiště
výukové pomůcky pro děti a vymalování bytu
volnočasové aktivity dětí
vybavení dětského pokoje a podlahová krytina
asistenční služba
volnočasové aktivity dětí
auto a zavedení přípojky plynu
vybavení dětského pokoje
rekonstrukce a vybavení dětského pokoje a chodby
vybavení dět pokoje a výukové pomůcky pro nově příchozí děti
auto
rekonstrukce bezbariérové koupelny
sociální výpomoc v tísni
zájmové kroužky dětí
rekonstrukce kuchyně
vybavení dětského pokoje
přístavba jednoho pokoje v půdní vestavbě pro dvě nové děti
vybavení dětského pokoje pro dvě nově příchozí děti
rodinná terapie
rekonstrukce bezbariérové koupelny
rekonstrukce podlah a vybavení dvou dětských pokojů
zájmové kroužky dětí
volnočasové aktivity dětí a vybavení dětského pokoje
sportovní kroužek, knihy, kolo
kuchyňské elektrospotřebiče
zajištění statiky domu
auto
koupě bytu
rekonstrukce bezbariérové koupelny
volnočasové aktivity dětí
kotel
speciální kolo pro handicapované dítě
notebook pro handicapované dítě
notebook pro handicapované dítě
naslouchadla pro handicapované dítě
volnočasové aktivity dětí
zájmové kroužky dětí
doučování dětí
zájmové kroužky dětí

8 000
20 000
20 000
25 000
15 000
10 000
30 000
21 000
5 000
20 000
20 000
50 000
10 000
10 000
50 000
10 000
13 000
25 000
25 000
25 000
25 000
6 000
30 000
50 000
15 000
20 000
10 000
17 000
30 000
20 000
40 000
25 000
5 000
25 000
25 000
20 000
25 000
25 000
10 000
17 400
18 500
20 000

Listopad

Prosinec

Kubicovi
Kvaiserovi
Váňová
Telínová
Hrubešová
Mihalovi
Votkeovi
Jaroňkovi
Bošovi
Schejbalovi
Ondrákovi
Bohatcovi
Vocelovi
Náhodovi
Štěpanovští
Pinkavovi
Svobodovi
Brázdilovi
Sochůrkovi
Hlaváčková
Míčánková
Medkovi
Svobodovi
Zachrlovi
Tóthovi
Rousovi
Jüptnerová
Egnerovi
Hejzlarová
Štěpánkovi
Pastorkovi
Morozovi
Suchých
Nedbalovi
Boháčovi
Mikeskovi
Putnovi
Dombrovská
Gomolovi
Macoškovi
Náhodovi

Dary za rok 2008 celkem

zájmové kroužky dětí
zájmové kroužky dětí
respitní péče ve stacionáři a výukové pomůcky pro handicapované dítě
sociální výpomoc v tísni
příspěvek na výuku anglického jazyka
vybavení dětského pokoje
vybudování koupelny
vybudování dětského pokoje
postele a matrace, zájmové kroužky dětí
nová kuchyň a spotřebiče
vybavení dětského pokoje
školné a jazyková škola
rekonstrukce koupelny
rekonstrukce bezbariérové koupelny
rekonstrukce a vybavení dětského pokoje
rekonstrukce podlah v celém bytě
vybavení dětského pokoje
vybavení pokojíčku a Biofetback
nákup bezpečnostních vchodových dveří
rekonstrukce podlah v domě a vybavení dětských pokojů – vázaný dar
vybavení dětského pokoje
dva psací stoly pro děti
střecha
rekonstrukce koupelny
postel s matrací
vybavení dětského hřiště
hudební škola
vybavení pokoje
auto
speciální tříkolka pro handicapované dítě
speciální zrcadlo a zahradní houpačka pro handicapované dítě
speciální toaleta pro handicapované dítě
vybavení dětského pokoje
auto
digitální naslouchadlo pro handicapované dítě
zdravotní matrace a vybavení dětského pokoje
sociální výpomoc v tísni
volnočasové aktivity, výukové pomůcky
okna do novostavby rodinného domu
speciální lavice, výtvarný kroužek, zdravot. matrace
vybavení bezbariérové koupelny

14 700
30 000
10 600
7 000
2 000
15 000
12 000
25 000
12 400
20 000
20 000
15 000
45 000
35 000
50 000
35 000
25 000
20 000
25 000
125 000
20 000
10 000
20 000
30 000
10 000
28 500
5 600
10 000
20 000
6 000
12 000
20 000
20 000
20 000
12 000
18 000
10 000
14 000
50 000
7 600
10 000

3 574 864

Napsali nám:
Milí přátelé,
v podkroví, které se nám podařilo s Vaším přispěním
před časem vybudovat, vznikly tři nové pokoje pro děti,
šatna, a hlavně herna. Ta se podle potřeby mění v závodní
dráhu, taneční parket, promítací sál, opičí ráj, tělocvičnu,
prázdninovou noclehárnu, ﬂorbalové hřiště, divadlo, bowlingovou dráhu a co si jen děti jsou schopny ve své fantazii
vymyslet. Dokonce už tady proběhl i zdravotní kurz pro
vedoucí vodáckého tábora (i když ten si, pravda, děti nevymyslely).
Jsme rádi, že existují takové organizace, jako je ta
Vaše, díky nimž máme pocit, že naše práce je smysluplná,
oceňovaná a také prakticky podporovaná.
Přejeme Vám, ať i v této nelehké době se Vám daří všemožně podporovat náhradní rodinnou péči, neboť je to zvláště v naší zemi velmi potřebná, záslužná a bohulibá činnost.
Zdraví Vás Syslíkové z Janovic
Tímto dopisem bychom Vám chtěli poděkovat za pomoc, které se nám od Vás dostalo. Slovy nelze dostatečně
vyjádřit naše poděkování, ani vděčnost za zájem o naši
rodinu a okamžité řešení našich problémů a potřeb, ať již
telefonicky, písemně, dárky, či ﬁnanční pomocí v naší tíživé životní situaci. V každém případě se k nám Váš Nadační
fond Rozum a Cit zachoval lépe než naši nejbližší, bohužel, a bylo to tak neuvěřitelně rychlé, vstřícné a přátelské,
že jsme plakali.
Vaše pomoc nám pomohla i psychicky, za což Vám
také budeme vždy nesmírně vděčni. Těžko slovy říci, jak
si vážíme Vaší obětavé práce v této nadaci, která vyžaduje duši, cit, pochopení, srdce a spoustu, spoustu času
i z Vašeho osobního života, a jsme přesvědčeni, že ne vždy
je toto Vaše „obětování“ správně oceněno či odměněno.
V nadaci Rozum a Cit pracují „lidé-andělé“ s velkým srdcem a velkými city. Děkujeme za vše.
S pozdravem a velkou úctou rodina Janouškova
My, rodiče a pěstouni v jednom, bychom chtěli poděkovat nadaci Rozum a Cit a touto cestou také všem sponzorům, kteří se rozhodli podat pomocnou ruku a přispět na
děti, které neměly to štěstí vyrůstat od narození v rodině.

Jsme rodina se třemi vlastními, zdravými kluky a jednou holčičkou v pěstounské péči, která svět vidí přes dotek, hmat a sluch: je totiž nevidomá. I přesto, že Pavlínka je
velice šikovná holka – naučila se plavat, jezdit na kole, – je
plně závislá na druhé osobě a je jen málo věcí, které zvládá
sama. Zahrada byla pro ni tak trochu problém. Pavlínka
totiž venku, mimo řízené činnosti, neměla co dělat. Jenom
chodila tam a zpět, ohmatávala stromy a olizovala trávu.
A tak jsme začali hledat něco, čím bychom jí mohli zpříjemnit volné chvíle. Nevidící dítě má totiž rádo, když je
něco pevně uchyceno na stejném místě – ví, kde to najde
a nemusí mít strach, že to převrátí.
Jednou jsme byli na dětském hřišti, které bylo vybaveno herní sestavou s různými hracími prvky: skluzavkou,
houpačkou, žebříkem. Všimli jsme si, že naše Pavlínka se
stejně jako její bratři zvládla zapojit do různých her: běhala, klouzala a měla z toho obrovskou radost. Tehdy jsme
začali přemýšlet, jestli si nějakou podobnou zmenšeninu
nepořídíme na naši zahradu. Vše šlo hladce až do okamžiku, kdy jsme zjistili, kolik taková radost stojí. A proto
jsme se obrátili na nadaci Rozum a Cit a plán se mohl začít realizovat. Díky Vašim penězům a místní ﬁrmě jsme si
mohli pořídit nejen celou herní sestavu, ale i trampolínu.
Abychom zmenšili náklady, manžel taky přiložil ruku k dílu
a sám prolézačky přivezl a zamontoval.
Teď, když s odstupem času hodnotíme tento krok,
jsme víc než spokojení. Pavlínčin obzor se rozšířil o zahradu, ve které je díky prolézačkám samostatná, zajde si
sama z bytu ven, obuje si sama boty a přestala se bát
chodit po schodech. Její motorika se díky trampolíně podstatně zlepšila, hodně napodobuje kluky a vyvádí stejně
jako oni. Jelikož se trampolína nelíbí jen Pavlínce, ale taky
našim klukům a dětem v sousedství a kamarádům ze školy, máme zahradu plnou dětí. A tak místo čtyř hlídám i deset rozdováděných, ale hlavně šťastných dětiček. Tento
kolektiv po sociální stránce také velice prospívá Pavlínce.
Jsme přesvědčeni, že jen velice málo rodičů by mohlo
ze svého rozpočtu vyčlenit sumu potřebnou na pořízení
dětského hřiště, a proto ještě jednou všem děkujeme.
Folwarczni

JAKÉ PROJEKTY PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2009
• v roce 2009 bychom rádi zachovali všechny stávající projekty na podporu náhradní rodinné péče
• rádi bychom v projektu „Vychováváme dítě s handicapem“ rozšířili ﬁnancování respitní péče v náhradních rodinách
• projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ rozšíříme pilotním projektem – týdenním letním jazykovým kurzem – výuka anglického
jazyka s rodilým mluvčím
• nový projekt „Pomáháme ke zdraví“ – ﬁnanční příspěvky na očkování proti žloutence, encefalitidě, rakovině děložního
čípku atd.
• výtvarnou soutěž pro děti z náhradních rodin

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Květuši Antonové, Richardu Adamcovi, Alexandru Brányikovi, Ing. Petru Burešovi, Bohdanu Daňkovi, Marku Dědičovi,
Mgr. Františku Deverovi, Pavlu Foitlovi, Ing. Miroslavu Hajnému, Jindřišce Hejzlarové, Miroslavě Henzlové, Ing. Patriku Hesovi,
Aleši Holáskovi, Michalu Illichovi, Jitce Jakoubkové, Miloslavu Jurčíkovi, manželům Kalinovým, Aleši Karáskovi, manželům
Koberovým, Miloslavu Kopřivovi, Marii Krejčové, Janě Kubíkové, Ing. Rostislavu Kunešovi, Mgr. Petru Kvapilovi, JUDr. Františku
Loskotovi, CSc., Barboře Lucenicové, JUDr. Janu Machovi, Martě Macháčkové, Monice Nekvapilové, Kamile Novotné,
Ing. Ludmile Novotné, JUDr. Janu Oškrtalovi, Vratislavu Pavlíkovi, Vojtěchu Pavlíkovi, Gustavu Peterkovi, Renatě Petřvaldské,
Jitce Plhákové, Janě Řebřinové, Františku Samlovi, Martinu Sittkovi, Kláře Slabé, Mgr. Miroslavu Sládkovi, JUDr. Libuši
Stehlíkové, Jiřímu Sušickému, Heleně Šmídové, Ing. Dagmar Šmídové, Jakubu Špicovi, Vítu Šubrtovi, Ing. Petru Švecovi,
Pavlu Trojanovi, Jitce Valenové
Firmám
3P-CHEM s. r. o. – Líně, Advokátní kancelář Chase & Pullman, v. o. s. – Praha-Troja, AG FOODS Group a. s. – Brno, Agete, s. r. o.
– Líšov, K5, spol. s r. o. – Praha, Alpress, s. r. o. – Frýdek-Místek, Aquatrading, s. r. o. – Uherský Ostroh, AR Tour Prague, s. r. o.
– Praha, ARAXIS s. r. o. – Praha 5-Zbraslav, ARKEMA, s. r. o. – Praha-Košíře, ASH PROFI, s. r. o. – Přerov, AWD – Hannover
(Německo), Baxter BioScience s. r. o. – Jevany-Bohumil, BESPLAST s. r. o. – Blažovice, Billa, spol. s r. o. – Říčany, Brněnské
komunikace a. s. – Brno, Citibank Europe plc – Praha 6, Climastyl, s. r. o. – Hradec Králové, Colosseum, a. s. – Praha 2, ČALONA,
družstvo – Jihlava, ČEPS, a. s. – Praha 10, Český výrobek s. r. o. – Prostějov-Držovice, Damis plus – Frýdlant, Danone Praha,
Praha 3, E-Consulting Czech, s. r. o. – Praha 1, Elektroprojekta Rožnov, a. s. – Rožnov pod Radhoštěm, ENVIFORM, s. r. o. –
Třinec-Staré Město, FINEO Group, a. s. – Praha-Nové Město, FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o. – Brno, FORMA, s. r. o. – Praha,
FTV Prima, spol. s r. o. – Praha 8, GIRO s. r. o. – Dobřichovice, Hájek electronic spol. s r. o. – Liberec, Hmp plus, s. r. o. – Liberec,
Hotel Promenáda, s. r. o. – Karlovy Vary, Institut pro testování a certiﬁkaci, a. s. – Zlín-Louky, J.T.O. SYSTEM, s. r. o. – Rožnov
pod Radhoštěm, JAZ Servis, s. r. o. – Praha 5, Jihočeské teplo s. r. o. – České Budějovice, JURAWELD s. r. o. – Česká Lípa,
Kama, s. r. o. – Praha-Košíře, KOMA - Servis, s. r. o. – Ostrava-Vítkovice, Komat STK, s. r. o. – Dolní Třebonín, Koremax, a. s.,
Esox, spol. s r. o. – Brno, L.N.O., s. r. o. – Brno, LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR – Praha 10-Vinohrady, Leblon
s. r. o. – Plzeň, Lékárna Na náměstí – Česká Lípa, LESY NEPOMUKY, s. r. o. – Hladov, L-FOTO – Praha 2, LK Servis – Praha 6,
LMC, s. r. o. – Praha 9, MASSIVE 94 EURO, spol. s r. o. – Praha 10, MEYRA ČR s. r. o. – Praha-Spořilov, Moravská výrobní, a. s.
– Olomouc-Chomoutov, Mzdy a platy s. r. o. – Liberec 7, Náchodská strojírna s. r. o. – Náchod, Nut´s Production, o. p. s. –
Praha 7, Nutricia Deva a. s. – Nové Město nad Metují, obec Lipov, OLYMPUS C & S spol. s r. o. – Praha 6, OMS - ZOLL s. r. o.
– Sedliště, OSTROJ a. s. – Opava, Panter, spol. s r. o. – Praha, PETROMETAL, s. r. o. – Říčany, PÍCHA Safety, s. r. o. – Praha
- Žižkov, Plastic - al, s. r. o. – Příbram, Poliklinika Jablunkov, s. r. o. – Jablunkov, Property in Prague, s. r. o., R-DYSAGE – Černčice,
Reckitt Benckiser, spol. s r. o. – Praha 1, REPMAX, s. r. o. – Praha 4, ROHDE & SCHWARZ – Praha, s. r. o. – Praha 6, ROMAGRIS,
s. r. o. – Praha, RWE Transgas Net, s. r. o. – Praha 10-Strašnice, Saab Czech, s. r. o. – Praha, SAUL spol. s r. o. – Praha-Strašnice,
SBD Havířov – , SEIMEX FUTURE, s. r. o. – Nový Jičín, SPORTAKCENT s. r. o. – Praha 1, Switch Off Lighting Company, s. r. o.
– Praha-Lysolaje, TACOMA Auditing, s. r. o. – Praha, TRIGA Kopřivnice, s. r. o. – Kopřivnice, Viamont DSP a. s. – Ústí nad Labem

Zvláštní poděkování:
Nadačnímu fondu J&T – Praha: Ing. Gabriele Koksové, Mgr. Marii Oktábcové
Baxter BioScience s. r. o. – Jevany-Bohumil: Mgr. Tomáši Mlejnkovi, Mgr. Janě Kotsopoulosové, Ing. Petru Kocinovi, děkujeme
za přímou pomoc zaměstnanců ﬁrmy při projektech
RWE Transgas, a. s., RWE Transgas Net, s. r. o. – Praha
PMP Voznica s. r. o. – Praha
TPA Horwath Praha: Ing. Rostislavu Kunešovi
JAZ SERVIS: Jiřímu Čermákovi
OMS – ZOLL s. r. o.: Janě Bašové
ČEPS, a. s. – Praha
Zvláštní poděkování patří ﬁrmě COLOSSEUM, a. s. za velkorysý dar, který pomůže vytvořit nové zázemí pro opuštěné děti ve
35 pěstounských rodinách. Vedení organizace a celý pracovní tým si této důvěry velmi váží.
Velké poděkování patří ﬁrmě Hortim International, spol. s r. o. – Brno za průběžnou a nádhernou ﬁnanční podporu. Děkujeme
za osobní přístup a zájem pomáhat.
Mnohokrát děkujeme ﬁrmě LMC, s. r. o. a panu Liboru Malému za ﬁnanční dar a tisk kalendáře pro rok 2008 Perličky 2008 –
pomáhejme jim zazářit.
Za přímou podporu děkujeme
ﬁrmě Poradca s. r. o. – Žilina
panu Jaroslavu Semiánovi
paní Haně Švejnohové
Poděkování za věcné dary patří
Nut’s Production, o. p. s. – Praha, Nadaci Terezy Maxové – Praha, České federaci potravinových bank – Praha, Reckitt
Benckiser, spol. s r. o. – Praha, Xfer s. r. o. – Brno, paní Květuši Antonové.

Děkujeme Občanskému sdružení Rozum a Cit za odbornou podporu.
TAKÉ MENŠÍ OBNOS JE CENNÝ, VĚNUJE-LI HO VÍCE DÁRCŮ. DĚKUJEME.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha
AKTIVA
dlouhodobý hmotný majetek

2 849 626,00 Kč
30 300,00 Kč

oprávky k DDHM

-30 300,00 Kč

poskytnuté zálohy

53 628,00 Kč

pokladna
účty v bankách

1 091,00 Kč
2 794 907,00 Kč

PASIVA
vlastní jmění

2 849 626,00 Kč
181 936,00 Kč

fondy

1 142 889,00 Kč

výsledek hospodaření

1 334 633,00 Kč

dodavatelé
ostatní závazky

114 593,00 Kč
175,00 Kč

zaměstnanci

35 266,00 Kč

závazky k institucím

17 349,00 Kč

ostatní přímé daně

6 615,00 Kč

dohadné účty pasivní

16 170,00 Kč

Výkaz zisku a ztráty
NÁKLADY
spotřeba materiálu
cestovné
náklady na reprezentaci

5 520 408,00 Kč
432 434,00 Kč
16 769,00 Kč
6 934,00 Kč

ostatní služby

663 095,00 Kč

mzdové náklady

376 106,00 Kč

zákonné pojištění

90 550,00 Kč

poskytnuté příspěvky
dary
jiné ostatní náklady

343 591,00 Kč
3 574 864,00 Kč
16 065,00 Kč

VÝNOSY
tržby z prodeje služeb
úroky
přijaté příspěvky, dary

výsledek hospodaření

6 855 041,00 Kč
40 000,00 Kč
1 616,00 Kč
6 813 425,00 Kč

1 334 633,00 Kč
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