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NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT

Vážení přátelé,
a máme další rok za sebou. Jsme obohaceni o mnoho nových zážitků,
poznatků, ale především jsme poznali více než 500 nových dětí a jejich
náhradních rodičů.
Každodenní telefonické rozhovory s náhradními rodiči nám přinášejí
nové úkoly a také poznání, která rodina potřebuje naši pomoc – ﬁnanční,
materiální nebo jen vzájemné povídání, naslouchání a empatii na dálku.
Pěstouni z celé České republiky se na nás často obracejí jako na svou
poslední naději ve složité životní situaci.
Velmi otevřené dopisy, v nichž náhradní rodiče popisují osudy opuštěných dětí a své plány, povzbuzují v úsilí nás všechny: společně se svými dobrovolníky, dárci
a partnery se snažíme o nepřetržitou podporu a kontakt s těmito rodinami.
V letošním roce pro nás byly návštěvy v rodinách v různých koutech České republiky velmi přínosné.
Připravovala se novela Zákona o sociálně právní ochraně dětí, a tak jsme vyslechli desítky názorů
náhradních rodičů, jak vnímají změny platné od roku 2013.
Moc mě těší vědomí, že na tuto pomoc nejsme sami, že můžeme mít důvěru ve Vás, milí dárci.
Firma LMC, s. r. o. opět podpořila dětský letní jazykový kurz a přispěla dětem i na vzdělávání a volnočasové aktivity.
Díky příspěvku z projektu Čtení pomáhá jsme mohli zorganizovat tak potřebná setkávání náhradních
rodin, třídenní výtvarný kurz pro děti z náhradních rodin a výtvarné dílny na zámku na Rochlově.
Díky ČSOB a ﬁnančnímu zpracování na jednotlivých pobočkách jsme opět mohli uspořádat celorepublikovou veřejnou sbírku Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.
Děkujeme všem školám a 1 100 studentům dobrovolníkům, kteří zajišťovali veřejnou sbírku v 50
městech ČR.
Dobrovolníci z ﬁrmy Baxter Bio Science odvedli skvělou práci při přípravě Sluníčkového dne.
Děkujeme všem našim stálým, novým, malým i velkým dárcům, díky nimž jsme mohli uskutečnit
190 konkrétních projektů v náhradních rodinách.

Krásným projektem byla účast na maratonu ﬁrmy SAP ČR, spol. s r. o., která podporuje pěstouny –
prarodiče. Je to činnost o to záslužnější, že prarodiče velmi často pomoc potřebují, a přitom si
o ni sami neřeknou.
Velké poděkování patří paní Janě Bašové, která nejenže podporuje konkrétní rodiny, ale přispívá také
na chod Nadačního fondu, jehož zaměstnanci pracují s plným nasazením.
Velmi oceňuji aktivní přístup mladých lidí vyrůstajících v náhradních rodinách, kteří nás samostatně
oslovují – ať už dopisem či telefonicky – a řeší s námi své problémy studijní, při procesu osamostatnění
ad. S pomocí našich partnerů pak vzniká prostor nejen pro debatu, ale hlavně pro splnění cíle.

„Musím se přiznat, že mnoho času s pěstounskými rodinami
netrávím. Ale vždycky během našich společných projížděk
lodí po Vltavě vidím, jak potřebné a zároveň krásné je propojení Rozumu a Citu v praxi. Vždycky znovu si uvědomím,
že oslovení „mami“ a „tati“ není samozřejmostí a že je to velká radost, když mají děti šanci vykřikovat ta dvě slůvka jeden
přes druhého a cítit rodinné pouto, které by jim osud jinak
nedopřál.“
Hana Švejnohová, členka Správní rady

Krásným projektem jsou charitativní snídaně ve ﬁrmě Radiant systems. Ochotný zaměstnanec upeče
koláč a ostatní nakupují. Výtěžek putuje 1x měsíčně na vybraný projekt.
Naše poslání zůstává stále stejné: podílet se na bezpečném a láskyplném prostředí pro opuštěné děti,
pomáhat při jejich vzdělávání a plnit jejich přání, která mají všichni stejná: chtějí být milovány a mít svoji
novou náhradní rodinu.
Děkujeme Vám všem, kteří také víte, o čem děti sní.
Marie Řezníková, ředitelka

„Měl jsem naprosto harmonické dětství, úžasné rodiče
a skvělé rodinné zázemí. Rozum a cit mi velí, abych aspoň
trošku pomohl dětem, které to štěstí nemají. Přidejte se taky.
Je to ten nejkrásnější dárek, který si sami můžete nadělit.“
Vojtěch Bernatský, patron

„Ráda naslouchám životním příběhům opuštěných dětí, které
potřebují naši i Vaši pomoc. Každé dítě musí mít šanci vyrůstat v bezpečí a být milováno. Pomáhám těm, kteří to dokážou,
a to jsou pěstounské rodiny.“
Naďa Konvalinková, patronka

Poslání a cíle Nadačního fondu

Nadační fond Rozum a Cit přispívá na

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí
uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče.

• vybavení dětských pokojů

Již 17 let pomáhá Nadační fond opuštěným dětem a náhradním rodinám, které jsou pro mnohé
děti z ústavů jedinou šancí, kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Opuštěné děti potřebují bezpečí a také potřebují vidět vzory chování matky, otce a sourozenců. Citové
pouto k jinému člověku se vyvíjí od útlého dětství, a tak je život v rodině tím největším vkladem
do dalšího samostatného života těchto opuštěných dětí. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu
a pěstouni jsou šance na nový život.

• vybavení domácností

Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se o jeho vzdělávání a začlenění
do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte. Pěstouni se stávají většinou na
mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí.
Nadační fond Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny ﬁnančně, materiálně a pořádá akce pro
celé náhradní rodiny. Pěstouni jsou obyčejní lidé s výjimečnými schopnostmi a zaslouží si uznání
a podporu nás všech.

• rekonstrukce bezbariérových prostor

• výpomoc pro sociálně slabší rodiny
• společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách
• na odborné služby Občanskému sdružení Rozum a Cit
• výtvarné dílny
• Adopci na dálku
• šíření myšlenky náhradní rodinné péče
• nákup sportovních potřeb

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti
Nadační fond podporuje zejména:

• podpora volnočasových aktivit dětí

• pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského domova, ústavu a potřebují pro to vytvořit
vhodné podmínky

• nákup hudebních nástrojů

• rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči

• „Pomáháme ke zdraví“ – příspěvky na očkování proti
žloutence, encefalitidě, rakovině děložního čípku atd.

• 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

• příspěvky na osamostatnění mladých lidí

• 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, na jazykové kurzy

Letní výtvarný pobyt inspirovaný „Karlíkem a továrnou
na čokoládu“
„Vynález čokolády se připisuje starým Mayům a Aztékům. Do Evropy přivezl
kakaové boby, které jsou hlavní surovinou pro výrobu čokolády, Kryštof
Kolumbus na počátku 16. století. Od té doby se stala čokoláda jednou
z nejpopulárnějších laskomin na světě.“
Letošní výtvarný pobyt byl zkrátka „na sladko“ a voněl čokoládou. Jak se
to stalo? Téma letošního výtvarného pobytu jsme totiž hledali v krásných a dětmi oblíbených knížkách na stránkách projektu „Čtení pomáhá“ (www.ctenipomaha.cz). Inspirací se nám nakonec
stala kniha Roalda Dahla „Karlík a továrna na čokoládu“, která nás zaujala nejvíc. I malý Karlík měl
svůj velký sen, stejně tak, jako je má 13 kluků a holek, kteří přijeli prožít několik svých prázdninových dnů do Strnadovského mlýna.
Již při úvodním vzájemném představení jsme si vychutnali společně tabulku čokolády a s každým
ulomením jejího kousku a představením „nové tváře“ bylo jasné, že se tu budeme vzájemně dělit,
obohacovat, radovat, a především tvořit.
V průběhu prvního večera byly děti pozvány na promítání ﬁlmu inspirovaného uvedenou knihou.
Naladili jsme se tak více na Karlíkův příběh a s rozdmýchanou fantazií jsme se od druhého dne
pustili do sladkého hraní a tvoření. Témata jednotlivých výtvarných dílen byla následující: Výroba
krasohledu – objekt z komponentů, Čokoládová bonboniéra - tisky, mufﬁny - pěnová hmota (viz
foto), Káva se smetanou – technika mramorování, Bonbónkové šperky – ﬁmo. Naše výtvarnice
Zuzana Hášová opět potvrdila, že umí skvěle uchopit každé téma a nadchla děti pro společné tvoření. Volné chvíle jsme dětem okořenili dalšími prázdninově laděnými aktivitami - jízdou na koních,
koupáním v rybníku, skákáním na trampolíně nebo malým výletem do okolí.
Závěr pobytu vyvrcholil opět vernisáží v prostoru starobylé mlýnice, kde si rodiny dětí i vzácní
hosté mohli prohlédnout výtvory, které vznikly během našeho pobytu. Potěšila nás účast patronky
Nadačního fondu Rozum a Cit, paní Nadi Konvalinkové, která přijela v doprovodu ředitelky Marie
Řezníkové a sociální pracovnice Lucie Sochůrkové.
V průběhu pobytu jsme si vyzkoušeli, že i zdánlivě obyčejné věci se mohou díky naší představivosti a fantazii proměnit v zázračné. Stačí se jen dobře dívat a jejich kouzlo objevit. Přijmeme-li
hru s tvary a barvami, díky naší fantazii se začnou samy proměňovat. A naše sny? Těm můžeme
jít stále vstříc. Třeba jen po malých krůčcích...
Mgr. Petra Štětková – koordinátorka pobytu

Projekty Nadačního fondu Rozum a Cit, rok 2012
Hlavní náplní pro rok 2012 je tradičně vyřizování žádostí od náhradních rodin a sociálních pracovníků OSPOD, zajištění ﬁnančních zdrojů od dárců pro tyto projekty, (párování rodina + dárce),
následná komunikace s oběma stranami a vyúčtování darů jednak s rodinou a také s dárci.
V rámci dárcovské strategie NF návštěvy v náhradních rodinách v ČR.
Během roku také připravujeme různé akce s našimi dárci a patrony.
Březen
Veřejná sbírka Sluníčkový den pro opuštěné děti se konala ve dnech 26.3.–29.3. Zapojilo se do ní
860 studentů v 50 městech. Již tradičně pomohly také mateřské školky, základní školy a mateřská centra. Výtěžek činil 560 000 Kč. Bohužel to byl nejnižší výtěžek za 12 let. Mediální podpora
projektu patrony Naďou Konvalinkovou a Vojtěchem Bernatským a členkou správní rady Hankou
Švejnohovou.
Ve ﬁrmě Baxter jsme uspořádali prodej sbírkových předmětů ve stánku před jídelnou. Zaměstnanci
o této akci věděli a výtěžek byl úžasných 4 800 Kč.
Duben
Projekt vzdělávání dětí: Zaregistrováno 20 dětí na letní Mezinárodní soustředění s intenzivní komunikativní výukou anglického jazyka, termíny: LETNÍ PRÁZDNINY.
Divadlo ABC nám před představením umožnilo nabídnout divákům sbírkové předměty. Filip,
Neriska a Merlin, kteří s prodejem pomáhali, nám všem udělali radost výtěžkem 2 400 Kč, který
byl věnován náhradní rodině na vzdělávání dětí.
Květen
Dne 31. 5. ﬁrma LK Servis, Generální zastoupení Gernetic pro ČR a SR uspořádala pro své klienty
představení Charleyova teta v Divadle Na Jezerce.
Součástí akce byl „Babiččin bazárek“, jehož výtěžek 19 056 Kč byl určen na vybavení dětského
pokoje pro rodinu Gubaničovu, která vychovává 6 dětí. Zaměstnankyně ﬁrmy uskutečnily rozsáhlou sbírku použitých předmětů a zapojily se i do organizace „bazárku“ a samotného prodeje.
Ředitelka Nadačního fondu Rozum a Cit před představením prezentovala jeho činnost.
Červen
Dne 2. 6. se na zámku Rochlově u Plzně konal Dětský den pro širokou veřejnost. Jeho součástí
byly závody na kolech, výtvarná dílna Rozumu a Citu pod vedením výtvarnice Vlaďky Šťastné pro
děti nejen z náhradních rodin. Malovalo se na porcelán a hedvábí. Manželé Ždychovi uspořádali
tombolu, která vynesla 9 400 Kč. Výtěžek byl věnován na vzdělávání dětí. Zúčastnilo se na 50 dětí
s náhradními rodiči.

Jarní setkání pěstounských rodin v Praze se konalo 14. června. Celodenní program: výlet na
Petřínskou rozhlednu, návštěva zrcadlového bludiště, Pražského hradu, Muzea hraček, dvouhodinová plavba po Vltavě parníkem Orca.
Zúčastnili se patroni Naďa Konvalinková a Vojtěch Bernatský, předali 20 000 Kč Míšovi Veselému
na zvedací sedátko k vozíku, příspěvek poskytli mimo jiné sportovní moderátoři ČT 1. Akci
navštívilo 60 účastníků.
Červenec
Třídenní výtvarný kurz pro děti od 9 let od 18.–20. července ve Strnadovském mlýně. Zúčastnilo
se 13 dětí, lektor Zuzana Hášová. Téma: „Karlík a továrna na čokoládu.“ Titul z projektu Čtení
pomáhá a jeho ﬁlmové zpracování byly inspirací mladým výtvarníkům.
Jednodenní výtvarná dílna 25. července na Vysočině pořádaná ve spolupráci s občanským
sdružením Naše rodina. Pod vedením lektorky Vlaďky Šťastné se zúčastnilo 20 výtvarníků.
Září
Dne 1. 9. tradiční Dožínky na zámku Rochlově. V programu různé soutěže pro děti, čtení pohádek
pro nejmenší, dožínkový průvod atd. Organizátory byli majitelé zámku manželé Ždychovi, ﬁrma
Pegisan.
Nadační fond opět připravil tradiční výtvarnou dílnu, malování na sklo, hedvábí a porcelán,
výrobky ze slámy. Manželé Ždychovi uspořádali tombolu, jejíž výtěžek 8 000 Kč přispěje na zdraví
dětí - na rovnátka.
Říjen
Setkání náhradních rodin v Moravském krasu 23. 10. Moravským krasem vláčkem a k propasti
Macocha lanovkou projelo 54 účastníků, kteří navštívili také Punkevní jeskyni.
Listopad
Byli jsme požádáni Středočeským krajem o uspořádání jednodenního setkání Náhradních rodin,
které proběhlo 15. 11. Na 60 účastníků navštívilo ČT, kde pro ně byla připravena exkurze a dvouhodinová plavba parníkem Orca po Vltavě.
Prosinec
Tradiční Vánoční setkání náhradních rodin proběhlo 11. 12. Pozvání přijalo 65 dětí s náhradními
rodinami. Navštívili jsme Náprstkovo muzeum, Betlémskou kapli s výstavou betlémů. Nechyběla
ani oblíbená tradiční dvouhodinová plavba parníkem Orca po Vltavě.
Krásný projekt pod názvem „Dárky, které si nekoupíš“ připravila ČSOB, která požádala žáky
základních škol o výrobu dárků pro tento projekt. Klienti ČSOB mohli jejich nákupem přes internet

či prostřednictvím DMS přispět rodině Vavruškové na vybavení dětského pokoje a kurz pro nevidomé dítě a jeho pěstouny. Celková darovaná částka činila 46 000 Kč.

Nápad, jak spojit příjemné a užitečné
Už při studiu vysoké školy mě oblast náhradní rodinné péče lákala a chtěla jsem ji blíže poznat.
Když jsem pak při promoci v zimě 2011 držela v ruce magisterský diplom z jednooborové psychologie, rozhodla jsem se si tuto touhu splnit. Požádala jsem proto Občanské sdružení Rozum a Cit
o možnost odborné stáže a s radostí se do ní začátkem roku 2012 vrhla.
Během čtvrt roku se mi tak naskytla možnost zúčastnit se několika programů a poznat služby, které
sdružení Rozum a Cit v oblasti pěstounské péče nabízí. Nejvíce mě zaujalo setkávání pěstounů prarodičů, které je facilitováno sociální pracovnicí a psycholožkou ze sdružení. Mohla jsem tak
nahlédnout nejen do souvislostí a dopadů připravované novely pěstounské péče na tuto skupinu
náhradních rodičů, ale především poznat prarodiče samotné, jejich konkrétní osudy, radosti i starosti. A konečně se dostávám k onomu avizovanému nápadu, jak spojit příjemné (v tomto případě
výše popsanou stáž) s užitečným.
Společnost SAP BSCE, s. r. o., kde pracuji, se věnuje celé řadě aktivit podporujících neziskový
sektor. A protože mě stáž u Rozumu a Citu, jak se říká, chytila za srdce a inspirovala, napadlo mě,
že by bylo možné Rozum a Cit se společností SAP BSCE propojit společným projektem.
V září 2012 se tak naši zaměstnanci zúčastnili týmového běhu pražského maratonu, přičemž za
každého z nich SAP BSCE přispěl určitou částkou a konečná celková suma 96 000 Kč putovala na
konto Nadačního fondu Rozum a Cit. Výtěžek byl věnován na volnočasové aktivity dětí, které jsou
u svých prarodičů v pěstounské péči. Pevně doufám, že zářijový běh bude zahájením dlouhodobé
spolupráce SAP BSCE a Nadačního fondu Rozum a Cit.
Mgr. Lenka Janoušková, SAP BSCE, s. r. o.

DARY DO RODIN 2012
Hřebíčkovi

Hlouškovi

3 500,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Kopťárovi

2 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

4 500,00 Kč

volnočasové aktivity

Novákovi (Bruzovice)

20 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Kalinovi

7 000,00 Kč

kolo

Mihalovi

11 300,00 Kč

tábor s výukou AJ, ﬂorbal

Kešelovi

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje, postele

Mechlovi

30 000,00 Kč

elektrický vozík pro Áju

Badejovi

8 000,00 Kč

asistenční služba k handicapovanému dítěti

Alvarézovi

10 000,00 Kč

rehabilitace pro nevidomého chlapce

Maršánovi

5 000,00 Kč

mechanický vozík pro Davídka

Fikejsovi

4 500,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Nedbalovi

10 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Šimíková

18 500,00 Kč

6 000 Kč cestovné, 2 500 Kč rehab. pobyt, 10 000 Kč vybav. pokoje

Wichterlovi

10 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Náhodovi

9 000,00 Kč

palandy

Ferkovi

12 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Ježová

13 000,00 Kč

odlehčení

Seidlerová Eliška

10 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Zawadovi

10 000,00 Kč

4 000 Kč bojler, 6 000 Kč otop (odesl. 40 000 Kč, vrátí 30 000 Kč)

Hasíková

12 000,00 Kč

8 000 školné konzervatoř, 4 000 Kč operace zubů

celkem leden

122 800,00 Kč

celkem únor

133 100,00 Kč

Šimíková

5 000,00 Kč

čerpadlo

Koneční

1 140,00 Kč

cestovné na seminář OS

Hrubešová

6 000,00 Kč

výuka AJ

Dankovi

10 000,00 Kč

asistenční služba

13 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Sadílkovi

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

7 000,00 Kč

kytara

Svojanovští

17 000,00 Kč

elektronická kytara, digitální pianino

10 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Česáková

2 500,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

celkem březen

15 000,00 Kč

elektronické pianino

Beránkovi

3 400,00 Kč

Koneční

Žáková
Schmiedovi
Gorolová
Machačovi
Ježová

Hodinkovi
Šantavá
Pachmanová

107 640,00 Kč

Mokrá Eva

6 400,00 Kč

4 000 Kč cestovné, 2 400 Kč doučování AJ

volnočasové aktivity dětí

Kopečtí

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity

7 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Nevenka Zec

5 800,00 Kč

1 800 volnoč. aktivity, 4 000 soc. výpomoc v tísni - obědy, obuv, oděv

15 000,00 Kč

saxofon

Běla Petrásková

1 200,00 Kč

volnočasové aktivity

4 200,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Maršánovi

4 700,00 Kč

mechanický vozík pro Davídka

12 000,00 Kč

přepažení a vybavení pokoje

Mokrá Eva

9 000,00 Kč

3 000 barmanský kurz, 6 000 léky

Midrla

5 000,00 Kč

naslouchadla

Faicová

4 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje - postel

13 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

4 690,00 Kč

léky, doplňky stravy pro zdravotně znevýhodněné dítě

Krůželovi
Hana Konečná

Zapletalovi

1 800,00 Kč

rovnátka

Kubicová

2 000,00 Kč

cestovné

Bošovi

2 500,00 Kč

sportovní vybavení

Waliczkovi

3 000,00 Kč

vybavení dětí do 1. třídy

Ejemovi

8 000,00 Kč

pračka

Bendová

8 000,00 Kč

sporák

celkem duben

58 790,00 Kč

Solarovi

72 105,00 Kč

sprchové lůžko pro handicapovanou dívku

Koneční (Hana)

2 700,00 Kč

cestovné + příspěvek na víkendový pobyt

Levá

10 000,00 Kč

kolo, knihy

Zajfertovi

8 850,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Mokří

4 425,00 Kč

tábor Aj (vratka)

Krejčíkovi

13 275 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Veselá

22 757,00 Kč

zvedací sedátko

Gunčagovi

4 425,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Gubaničovi

19 056,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Machanová

8 850,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Synková Blanka

900,00 Kč

Příspěvek pro mladistvé na víkend - Lukáš

Veselí

4 425,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

celkem červen

101 438,00 Kč

Mokří

4 425,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Mokrá Bronislava

4 425,00 Kč

tábor Aj

Kalinovi

4 425,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Mokrá Bronislava

4 000,00 Kč

volnočasvé aktivity (2. pol. šk. roku 2012)

Nevenka Zec

4 425,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

850,00 Kč

víkendové setkání OS

Koniorovi

8 850,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Bílkovi

7 000,00 Kč

2 000 Kč léčba biofebek, 5 000Kč asist. služba, lázně

Schmiedovi

8 850,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Pohankovi

3 000,00 Kč

ﬁxní rovnátka

Švestkovi

8 850,00 Kč

mezinárodní tábor s výukou Aj

Dostálovi

4 000,00 Kč

příspěvek na regulační poplatek do lázní

OS Rozum a Cit

9 000,00 Kč

dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

Feniková

1 000,00 Kč

ﬁxní rovnátka

celkem květen

163 455,00 Kč

Penkalovi

6 000,00 Kč

matrace do postelí pro 3 děti

Cínovi (Barbora)

4 000,00 Kč

vybavení do školy pro 5 dětí

Kafková

5 000,00 Kč

sociální výpomoc v tísni

Cínová Antonie

6 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Havelkovi

4 000,00 Kč

rovnátka

Kopečtí (Zdeňka)

2 000,00 Kč

alarm enurézy

Kindlerová

10 000,00 Kč

vymalování dětského pokoje, sportovní vybavení

Moravcovi

3 000,00 Kč

rovnátka

Sokolovská

celkem červenec

45 275,00 Kč

Krob

7 000,00 Kč

sociální výpomoc v tísni

Bolvanová

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Helisová

12 000,00 Kč

výbavička pro miminko

Divišová

6 000,00 Kč

příspěvek na školné, praktická škola + cestovné

Pavlovcová

4 500,00 Kč

příspěvek na rovnátka

Gondeková

8 000,00 Kč

otop

Makulová

4 000,00 Kč

vybavení dětí do školy

celkem srpen
Vodehnalová

51 500,00 Kč

Žáčkovi

8 000,00 Kč

pračka

Fénešovi

6 000,00 Kč

vybavení tří dětí do první třídy

Krutilovi

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Dědovi

8 000,00 Kč

vybavení dětí do školy

Rakašová

19 000,00 Kč

vyb. dět. pokoje, vybavení dítěte do SOU, volnočasové aktivity

Došková

15 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Pavlíčkovi

11 700,00 Kč

10 000 Kč digitální elektr. pianino, 1 700 Kč volnočasové aktivity

Novotní

2 400,00 Kč

volnočasové aktivity

Feniková

2 000,00 Kč

volnočasové aktivity

800,00 Kč

volnočasové aktivity

9 000,00 Kč

ﬁxní rovnátka

Kuňáková

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Vágnerovi

Seidlerová

13 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Polákovi

4 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Erhartovi

6 000,00 Kč

volnočasové aktivity, tanec

Schreierová

6 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Bendová

4 900,00 Kč

volnočasové aktivity, plavání, tanec

Fikejsovi

4 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Nevenka Zec

8 000,00 Kč

volnočasové aktivity, tenis

Skácelová

3 600,00 Kč

volnočasové aktivity

Alvarézová

4 000,00 Kč

volnočasové aktivity, zpěv

Pavlů

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Bláhovi

5 400,00 Kč

volnočasové aktivity, plavání

Hlouškovi

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Makulová

1 400,00 Kč

poplatek za pobyt v nemocnici

Nozarová

8 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Juráskovi

5 000,00 Kč

brýle

Novákovi

8 000,00 Kč

bubny

Gerhardtová

6 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Jeřábkovi

3 200,00 Kč

volnočasové aktivity

Smudková

6 000,00 Kč

sociální výpomoc v tísni, vybavení do školy

Janatovi

3 000,00 Kč

příspěvek na studium, vybavení - praxe

Zelená

2 000,00 Kč

vybavení do školy

13 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Slavíkovi

7 000,00 Kč

volnočasové aktivity

celkem září
Ležoň
Francovi

80 700,00 Kč

Svobodovi

9 000,00 Kč

autoškola pro muže s handicapem

Slepicovi

5 000,00 Kč

volnočasvé aktivity

14 000,00 Kč

10 000 Kč rovnátka, 4 000 Kč volnočasové aktivity

Linartovi

7 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Schmidtovi

2 200,00 Kč

volnočasové aktivity

Ivana Smudková

10 000,00 Kč

příspěvek na vzdělávání pro Josefa

Vinklárkovi

7 000,00 Kč

elektronická kytara

Jaroslava Vavrušková

10 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje

Pustowkovi

1 600,00 Kč

volnočasové aktivity

NF Inka, Paulino, 9505

7 000,00 Kč

vzdělávání

Kopťárovi

2 500,00 Kč

volnočasové aktivity

NF Inka, Lucy, 2506

5 250,00 Kč

vzdělávání

Kellerovi

2 000,00 Kč

vzdělávání OS

Zdražilovi

6 350,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Sokolovská

1 000,00 Kč

vzdělávání OS

Vlčková

14 000,00 Kč

10 000 Kč soc. výp. v tísni, 4 000 Kč volnočasové aktivity

3 500,00 Kč

vzdělávání OS 500 Kč, soc. výpomoc 3 000 Kč

Murgová

12 000,00 Kč

klávesy

celkem říjen

Schreierová

204 000,00 Kč

Vágnerovi

800,00 Kč

volnočasové aktivity

Kindlerová

5 600,00 Kč

vzdělávání

Hlaváčková

30 000,00 Kč

rekonstrukce a vybavení koupelny

Nevenka Zec

8 360,00 Kč

vzdělávání

Hovorková

20 000,00 Kč

vybavení dětského pokoje pro handicapované děti

Kalinovi

12 330,00 Kč

vzdělávání

Zajoncová

10 000,00 Kč

sporák

Vinklárková

15 080,00 Kč

vzdělávání

Borkovcová

30 000,00 Kč

rekonstrukce a vybavení herny pro děti

9 380,00 Kč

vzdělávání

Suchých

10 000,00 Kč

rovnátka

21 360,00 Kč

vzdělávání

Ježová

32 000,00 Kč

sporák, skříň s nástavcem

Ležoň

3 000,00 Kč

autoškola

Zajoncová

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity dětí

Košťálovi

9 000,00 Kč

3 000 Kč volnočasové aktivity, 6 000 Kč vybavení pokoje - skříně

Linhartová

20 000,00 Kč

sociální výpomoc v tísni

Česáková

5 300,00 Kč

volnočasové aktivity

Štěpánková Barbora

20 000,00 Kč

rekonstrukce a vybavení bezbariérového bytu

Šubrtová

6 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Temiakovi

10 000,00 Kč

volnočasové aktivity, terapie

Jičínová

5 500,00 Kč

volnočasové aktivity

Zdražilovi

6 400,00 Kč

volnočasové aktivity

Týleovi

5 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Hrubešová

6 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Koukalová

5 000,00 Kč

sprchový kout

Ležoň

3 000,00 Kč

autoškola

Krob

4 000,00 Kč

volnočasové aktivity

12 600,00 Kč

vzdělávání

Záleský
Šimíková

celkem listopad
Barbora Štěpánková

106 710,00 Kč
15 000,00 Kč

rekonstrukce a vybavení bezbariérového bytu

Daniela Dolejšová

5 000,00 Kč

kola pro 2 děti

Lucie Hloušková

10 000,00 Kč

příspěvek na vzdělávání

Kopečtí

Šmejkalová

4 000,00 Kč

volnočasové aktivity

Venclovi

8 000,00 Kč

volnočasové aktivity

80 000,00 Kč

dar Občanskému sdružení Rozum a Cit

OS Rozum a Cit
celkem prosinec

414 100,00 Kč

celkem rok 2012

1 589 508,00 Kč

z toho dary
do rodin

1 500 508,00 Kč

z toho dary OS
Rozum a Cit

89 000,00 Kč

Našimi laskavými dárci jsou:
Alince Radek, Ing. Arlet Jindřich, Baloun Radek, Barešová Martina, Bartoň Patrik, Bartoňová Marie, Bartoš Miroslav,
Bas Josef, Bašová Jana, Benda Karel, Berousková Arnoštka, Bezoušková Hana, Brázda Petr, Brodská
Bohuslava, Bruna Jiří, Burdová Alena, Cigánková Barbora, Čermák Jiří, Černý Radim, Čuřinová Petra, Deus Gabriela,
Mgr. Devera František, Dobiáš Libor, Doležalová Dana, Dostálová Sylva, Dragojevičová Libuše, MUDr. Dušek Milan,
Dvořáková Hana, Ing. Dvořáková Petra, Ing. Fanta Lubomír, Farníková Miluše, Ing. Feiferová Jitka, Fencl Roman, Fischerová Jarmila, Flídr Radovan, JUDr. Focko Vladimír, Ing. Glauschová Petra, Mgr. Gloss Vladimír, Ing. Hájek Miroslav, Havel Ctirad, Havranová Michaela, Hledík Břetislav, MUDr. Hovorka Radim, Hronešová Lenka, Hrůza Přemysl,
Hudera Josef, Ivičičová Jaroslava, RNDr. Janiczek Oldřich, Janů Jan, Jarošová Eva, JUDr. Jelínek Lubomír, Justich
Pavel, Kaiserová Renata, Kalhousová Ilona, Kalina Michal, Kalinovi, Kámen Adolf, Karlová Vladislava, Kloudová
Martina, Ing. Kobera Pavel, Kocourek Zdeněk, Kolárová Jaroslava, Kopeček Jiří, Kovaříková Nataša, Ing. Kozák Petr,
Krupková Eva, Křížová Anna, Kubíčková Eva, Ing. Kubíni Elemír, Mgr. Kugl Jiří, Ing. Kuneš Rostislav, Mgr. Kvapil
Petr, Lahvičková Hana, Mgr. Lukeš Jiří, Madaraszova Naděžda, Ing. Madrý Petr, Malá Ilona, JUDr. Malaníková
Zuzana, Malý Jiří, Malý Mojmír, Marková Dita, Markovič Luboš, Mgr. Martínková Hana, Ing. Masar Miroslav, Mazan
Jan, Meissner Viliam, JUDr. Mejstřík Josef, Michálková Barbora, Mgr. Michálková Eva, Miklóš Jaroslav, Mokrá Eva,
Molek Josef, Molík Petr, Netáhlík Jiří, Ing. Neumanová Eva, JUDr. Neústupný Marek, Nohava Miroslav, Nývlt Karel,
Ogořálková Andrea, JUDr. Oškrdal Jan, Otradovcová Lenka, Pavelka Radomír, Pavlačka Radek, Pavlíčková Zuzana,
Ing. Pavlík Jan, Pelouch Petr, Peroutka Milan, Petřvalská Renata, Picek Zdeněk, Plánská Jitka, Plzáková Blanka,
Poleková Lenka, Procházková Jana, Ing.
g Přibyl
y Josef, Raimondová Luďka, Ing.
g Raus Martin, Roubíček Bohumil,
Řebíček Aleš, Seďa Richard, Seidl Petr, Sekyrová Marie, Sittek Martin, Skolilová Ivana, Slavíček Jaroslav, Smejkal Libor, PaedDr. Smolíková Zuzana, Sušický
ý Jiři, Ing.
g Svoboda Radovan, Svoboda Vojěch, Svobodová Dagmar,
g
Ing.
g Sýs
ý Petr, JUDr. Sysel
y
Richard, Šafránek Jiří, Šašková Hana, Mgr.
g Šebek Josef, Šimonová Dagmar,
g
Ing.
g Šimr
Petr, Ing.
g Škornička Martin, PhDr. Šlédr Jiří, Ing.
g Šmídová Dagmar,
g
Ing.
g Špačková Vladimíra, Bc. Špic Jakub, Šťastný
ý
Jiří, Štórová Miloslava, Štrunc Roman, Šulcová Jitka, Teplíková Michaela, Tomanová Jarmila, Ing. Torma Petr,
JUDr. Traplová Jarmila, Ing.
g Trenz Miloslav, Ing.
g arch. Ulč Václav, Ing.
g Vágner
g
František, Ing.
g Vácha Petr, Valentová
Monika, Vávrová Eva, Vavruška Karel, Ing. Végh Štefan, Veiserová Dana, Vilím Miloš, Ing. Vítů Vladimír, Vitula
Miroslav, Vladyková Alena, Vlček Ivan, Vlková Jaroslava, Vojta František, Ing. Vojtová Zuzana, Ing. Vokál Jan,
Ing. Vondrák Tomáš, Vránová Marcela, Wiederman Mario, Winklerová Andrea, PharmDr. Zálohová Kamila, Zavřelová
Marie, Zawadová Marie

ABEL-Computer, s. r. o., Albi Česká republika, a. s., Almando, s. r. o., ARAXIS s. r. o., Baloušek Tisk, s. r. o., BAMAR
SERVIS, s. r. o., BDX, s. r. o., BH Green, s. r. o., BILLA, spol.
p s r. o., Brněnské komunikace, a. s., BSJ g
group, s. r. o.,
ČEPS, a. s., Česká produkční, s. r. o., České lupkové závody, a. s., Český výrobek, s. r. o., descendent, s. r. o.,
ECOM, s. r. o., FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., GE Money Bank, a. s., Ginevra music, o. s., Glossa Language
Services, s. r. o., Hortim-International, spol. s. r. o., invelt-elektro, s. r. o., J.T.O. Systém, s. r. o., Jaroslav Stolín Pekařství Na Chodovci, s. r. o., JB, s. r. o., Jižní Morava Energo, s. r. o., L.N.O., s. r. o., LEVIOR, s. r. o., MB - Oil, s. r. o.,
METAL OKA, s. r. o., Nadační fond Anima, Nadační fond Veolia, NET4GAS, s. r. o., Občanské sdružení Oáza, PAP
TRUTNOV, s. r. o., PETROMETAL, s. r. o., Plast Komplet s. r. o., PONS servis s. r. o., Průmyslová keramika, spol. s r. o.,
QEMS, s. r. o., REFRASIL, s. r. o., REGULUS, spol. s r. o., RETRY, s. r. o., ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.,
Romagris, s. r. o., RWE GasNet, s. r. o., SALTECH, s. r. o., S-A-S STAVBY, spol. s r. o., Sportovní redakce ČT 4,
TPA Horwath Notia Audit, s. r. o., TPA Horwath Notia Tax, s. r. o., TPA Horwath Valuation Services, s. r. o., TRAVEL AGENCY ASTRA, s. r. o., Vlaďka Hrubá hair style, s. r. o., VODEST, s. r. o., Wincomp, spol. s r. o., ZOELLER
SYSTEMS, s. r. o.

Zvláštní p
poděkování:
LMC s. r. o., Pegisan s. r. o., Československá obchodní banka, a. s., SAP ČR, spol. s r. o., manželům Ždychovým,
manželům Horváthovým, Romanovi Martinovi

Velké p
poděkování p
patří:
ČEPS, a. s., Baxter BioScience s. r. o., Transﬁnance a. s., Janě Bašové a TPA Horwath Tax, s. r. o., Rostislavu
Kunešovi

Za p
přímou p
podporu
p
děkujeme:
j
Poradca s. r. o., Aspi s. r. o., panu Holušovi, Zuzaně Maléřové, Zuzaně Janouškové a Janě Černé.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2012
Rozvaha
AKTIVA
dlouhodobý majetek

901 000,00 Kč
– Kč

PASIVA

901 000,00 Kč

vlastní zdroje

822 000,00 Kč
822 000,00 Kč

dlouhodobý hmotný majetek

30 000,00 Kč

vlastní jmění + fondy

oprávky k dlouhod. majetku

-30 000,00 Kč

výsledek hospodaření

krátkodobý majetek

901 000,00 Kč

cizí zdroje

zásoby

294 000,00 Kč

dlouhodobé závazky

- Kč

- Kč

krátkodobé závazky

79 000,00 Kč

pohledávky
krátkodobý ﬁnanční majetek
jiná aktiva

607 000,00 Kč

jiná pasiva

- Kč
79 000,00 Kč

- Kč

- Kč

Výsledovka
NÁKLADY

3 171 000,00 Kč

VÝNOSY

spotřeba materiálu

94 000,00 Kč

tržby z prodeje služeb

spotřeba energie

3 171 000,00 Kč
53 000,00 Kč

17 000,00 Kč

tržby za prodané zboží

- Kč

prodané zboží

4 000,00 Kč

ostatní výnosy celkem

705 000,00 Kč

cestovné

8 000,00 Kč

přijaté příspěvky (dary)

2 413 000,00 Kč

18 000,00 Kč

výsledek hospodaření

náklady na reprezentaci
ostatní služby

597 000,00 Kč

osobní náklady celkem

815 000,00 Kč

jiné ostatní náklady
poskytnuté příspěvky

34 000,00 Kč
1 584 000,00 Kč

Audit účetní závěrky za rok 2012 probíhá u ﬁrmy BNS, v. o. s.

- Kč

Napsali nám:
Přeji vám krásný den a mnoho pozitivní energie pro vaši práci, kterou považuji za smysluplnou a za
maminku mohu říci, že si váží nejen ﬁnanční podpory na volnočasové aktivity dětí, ale snad ještě
více podpory morální, kterou ve vás našla, když jí bylo nejhůře, naslouchání a slovní podpora mohou
znamenat mnoho.
Zuzka
Anglický tábor
Na anglický tábor se nám s bratrem moc nechtělo. Nebyli jsme nadšeni myšlenkou, že hned druhý
prázdninový týden se budeme muset vrátit do lavic a intenzivně studovat Aj. Prakticky musím přiznat, že jsme nic pozitivního neočekávali, stačilo jen ten týden přežít.O to víc nás překvapila forma
výuky a její intenzita. Zahraniční lektoři byli velice přátelští a komunikace s nimi mohla probíhat jen
v jejich rodném jazyce. Nezbývalo nic jiného než v hlavě formulovat věty, lovit z paměti a ze slovníčku slovíčka. Zažili jsme na táboře hodně legrace a celkově nás tábor nadchnul, jak formou výuky,
tak i celkovou atmosférou. Domů jsme odjížděli s představou, jak jsem na tom s naší angličtinou
a s novým pohledem na výuku, která vůbec neprobíhala stejným způsobem jako ve škole, ale mnohem efektivnějším a atraktivnějším.
Tento tábor můžeme s bratrem jen doporučit. Zažili jsme velký posun v této oblasti, a kdyby byla opět
možnost, rádi bychom jeli znovu. Nezbývá než poděkovat za možnost, kterou jsme dostali, a mohli
jsme se tak tábora zúčastnit.
S pozdravem Marek a Jan Schmiedovi
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili Kurzu pro rodiny, které pořádalo Středisko rané péče České Budějovice. Jde o kurz, ve kterém se rodiče, prarodiče i jiní opatrovníci učí pracovat s dětmi, které
jsou nevidomé, částečně nevidomé, nebo i s kombinovaným postižením. My, jako prarodiče, jsme
se kurzu zúčastnili s naším vnukem Sebastiankem již podruhé. A opět jsme byli nadšeni, nadmíru
spokojeni. Každé dopoledne byla dvouhodinová výuka, které jsme se zúčastnili společně s dětmi a s odbornicemi ze středisek rané péče. Ty nás učily, jak pracovat s dětmi, jak je dále vyvíjet.
Sebastianek je nevidomý s kombinovaný postižením. Z počátku nechtěl přijmout nové prostředí
a nové „hlasy“. Skvělé pracovnice SPRP dokázaly Sebastianka zklidnit a poradit nám
jak na to. V kurzu se zpívalo, povídalo, komunikovalo prostřednictvím doteků, barevných světýlek, masírovalo tělíčko, učilo. Určitě nejenom pro nás, ale i pro ostatní to byl obrovský přínos.
Odváželi jsme si spoustu zážitků i informací.
Děkujeme moc za ﬁnanční příspěvek všem sponzorům, jejichž zásluhou jsme se kurzu zúčastnili
a udělali zase krok dál ve vývoji Sebastianka.
Kučerovi

Milá nadace,
chci vám moc poděkovat za to, že jste mi umožnili zúčastnit se tábora, který se uskutečnil v Malé
Morávce. Odnesla jsem si z něj spousty krásných zážitků a také jsem se toho ještě plno v oblasti angličtiny doučila. Počasí bylo parádní a lektoři skvělí. Opravdu to byl ten nejlepší tábor, na kterém jsem
kdy vůbec byla. Škoda jen, že byl tak krátký a také že mi dělalo někdy problém konverzovat s lektory.
Věděla jsem sice, co po mně chtějí, ale odpovědět jim, to byl pro mě někdy opravdu oříšek.
Ze začátku tábora jsme byli rozděleni do tříd, podle našich znalostí v oblasti anglického jazyka a byli
přiřazeni k jednotlivým lektorům. S těmi jsme měli třikrát denně hodinu anglického jazyka, kde jsme
probírali každá třída jiné téma. Naše třída se zabývala tématem ﬁlm. Debatovali jsme o tom, co vše
lidé potřebují k tomu, aby ﬁlm vůbec vznikl, kolik lidí je potřeba na takový ﬁlm a podobně. Denny,
náš lektor, nám přehrál svůj oblíbený ﬁlm Karlík a továrna na čokoládu, ze kterého jsme na konec
tábora vytvořili parodii a prezentovali ji pak jako závěrečné vystoupení naší třídy.
A jako tábor jsme byli rozděleni do jednotlivých družstev, která měla mezi sebou soutěžit o poklad.
Každá skupina si měla vymyslet své jméno a příběh nebo básničku ke své reprezentaci. Mé družstvo se jmenovalo Holy ships, jako svaté lodě. Společně jsme dali hlavy dohromady a vymysleli příběh o tom, jak jsme se potkali. Plnili jsme společně různé úkoly a disciplíny ať už v krásné přírodě,
která nás obklopovala, nebo v areálu hotelu Kopřivná. Svůj volný čas jsme také trávili u krásného
hotelového bazénu.
V poslední den tábora jsme měli vyhodnocení nejlepšího družstva, kde se nejlépe umístilo právě
to naše, a také závěrečná vystoupení jednotlivých tříd. Šlo vidět, že si třídy daly tu práci se svými
vystoupeními, protože byla moc zábavná a propracovaná. Večer jsme si uspořádali diskotéku,
u které jsme se všichni pobavili a vyřádili.
Našla jsem si zde spoustu nových přátel a zase o kus se zdokonalila v jazyce, který mě baví
a samozřejmě si z tábora odnesla plno nezapomenutelných zážitků. A za to vše vděčím právě vám.
Děkuji Sára
Zdravím všechny v Nadaci!
Tak tu sedím a přemýšlím o tom všem, co prožívám s těmi svými pacholíky. Vybavila se mi jedna pěkná chvilka. Bylo mi trochu smutno a cítil jsem se tak trochu sám. Děti si razily svoje a moc
nepřemýšlely o tom, co to se mnou udělá. Zazvonil telefon: „Rozum a Cit...“ Najednou byly smutky
a osamělost pryč!
Přemýšlel jsem, proč se to stalo. A pak mně to došlo. Na druhé straně byl člověk, který mi chtěl
pomoci. Nepředstíral to, on se opravdu snažil, on opravdu chtěl.
Proč Vám to píšu? Abyste věděli, že Vaše práce má i jiný rozměr než jen materiální zajištění. Často
se dotýkáte našich srdcí.
Zdeněk a Jarka Fikejsovi, pěstouni
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