


O b s a h
Úvodní slovo  3

Zpráva správní rady o činnosti 4

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 6

Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů  6

Přehled obdarovaných organizací 7

Roční účetní závěrka  18

Výrok auditora 27



Jací jsme my, takové budou naše děti.
Johann Gottfried von Herder 

> ÚvOdní slOvO

Stejně jako tento citát i první dva roky existence naší Nadace byly v mnohých ohledech o dětech. Jednak o těch našich 
vlastních, s jejichž výchovou se snažíme skloubit práci v nadaci, jednak o dětech, kterým se snažíme pomáhat a také Nadaci 

samotnou vnímáme jako naše dítě. 

Říká se, že to co dáte dítěti v prvních třech letech jeho života, bude tvořit podstatu jeho osobnosti. Již dnes víme, že v případě 
naší Nadace může tento proces trvat i déle. Po dvou letech práce si stále pokládáme spoustu strategických otázek a vytváříme 
si názory a postoje k žádostem o pomoc, které se k nám dostávají. Vybrat z nich ty, které podpoříme, je opravdu těžké. O to větší 
radost máme, když cítíme, že naše volba byla správná. 

Velice nás potěšilo zjištění, že získávat peníze na dobrou věc se dá i jinak než prostřednictvím charitativních večírků, velké pub
licity a reklamy. Veškeré získané peníze přerozdělujeme těm, kterým jsou určeny, jelikož režijní náklady jsou hrazeny zřizovateli. 
Nadace nemá žádné zaměstnance a všichni pracujeme bez nároku na odměnu. Je to práce krásná, ale někdy také velmi těžká, 
její výsledky se nedají jednoduše měřit finančním ziskem či ztrátou. S obdarovanými organizacemi udržujeme pravidelný osobní 
kontakt, jehož prostřednictvím se utvrzujeme v tom, že pomáháme na správném místě.

Žijeme v hektické době a proto je těžké zprostředkovat, aby se osobně potkal obdarovaný člověk s člověkem, který mu 
prostřednictvím naší Nadace pomohl. Doufáme však, že získané peníze rozdělujeme za naše dárce dobře.

Děkujeme našim dárcům zato, že nám umožňují naplňovat naše poslání. 
 Správní rada Nadace člověk člověku

Správní rada Nadace člověk člověku
zleva: JUDr. Ivana Kohoutová-Valentová, 
Ing. Kateřina Baťková, Ing. Šárka Šnobrová
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Jedním z našich cílů je snaha budovat dlouhodobější spolupráci s našimi obdarovanými a mít s nimi osobní kontakt. 
Proto se také většina těch, které jsme podpořili v našem prvním grantovém řízení, objevuje na seznamu obdarovaných 

i v této výroční zprávě. Z této opakované spolupráce máme radost, jelikož upevňuje vzájemné vztahy a důvěru.¨

Při rozhodování o projektech, které jsme podpořili, jsme zvažovali mnoho kriterií. Hlavním kritériem byl soulad projektu  
s naším posláním a přesvědčením o jeho užitečnosti. Dále hrála významnou roli kvalita zpracované žádosti, protože 
věříme, že s pečlivostí, s jakou je žádost napsána, bude veden i samotný projekt. V neposlední řadě jsme zvažovali eko
nomickou efektivitu a udržitelnost projektu po ukončení naší podpory. 

Naši podporu realizovanou v uplynulém roce můžeme rozvrhnout do těchto čtyř oblastí:
> pomoc ohroženým a opuštěným dětem,
> pomoc nemocným a handicapovaným, 
> pomoc opuštěným matkám s dětmi,
> volný čas dětí a mládeže. 

Podpora organizací starajících se o ohrožené a opuštěné děti představuje téměř jednu polovinu nadačních příspěvků. 
Již při zakládání Nadace jsme věděli, že tato oblast nás velmi zajímá, chceme pomáhat, ale naše pomoc by měla být 
sofistikovanější než jen pomoc spočívající v nákupu darů. Proto jsme rádi, že mezi podpořené organizace patří Dům tří 
přání, zařízení poskytující rodinám v krizi pomoc, která často směřuje k prevenci odebrání dětí z rodiny a jejich umistění 
do ústavní péče. Další organizací působící v oblasti péče o děti je Dětský domov Dubenec, kde nás zaujala snaha  
o vytvoření téměř rodinného prostředí a aktivní podpora kontaktu dětí s jejich matkami. Třetí podpořenou organizací  
v této oblasti je Rodina svaté Zdislavy, která všestranně pomáhá pěstounským rodinám. Věříme,  že právě pěstounské rodi
ny jsou správnou alternativou dětských domovů, za předpokladu, že těmto rodinám bude věnována aktivní podpora.

Více než jednu třetinu příspěvků tvoří podpora organizací pomáhajících nemocným a handicapovaným. Největší podíl 
tvořil příspěvek, díky němuž se Nadace stala generálním partnerem Sbírky červenobílé dny organizované Společností pro 
hluchoslepé – LORM. Jsme rádi, že jsme se tak mohli podílet na projektu, jehož výsledkem bylo více než jeden milion ko
run vybraných ve prospěch hluchoslepých a také zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice hluchoslepoty. Dále 
jsme v oblasti pomoci nemocným a handicapovaným podpořili menšími příspěvky organizace, u kterých si velmi vážíme 
jejich snahy o vylepšení života nejen postižených, ale i jejich blízkých, kteří se o ně obětavě každodenně starají.

> Zpráva správní rady O činnOsti
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Podpora opuštěných matek je dalším okruhem pomoci, ve které Nadace působí. Kolpingova rodina Praha prostřednictvím 
svého azylového domu poskytuje opuštěným matkám a jejich dětem nejen ubytování, ale především pomoc na jejich cestě  
k samostatnosti a v návratu do běžného života.

Z poslední oblasti našeho působení, podpory volného času dětí a mládeže, bychom rádi upozornili na spolupráci 
se sdružením Zajíček na koni. Tato organizace svými aktivitami napomáhá vyplňovat volný čas dětí, často handi
capovaných či jinak znevýhodněných. 

Na následujících stránkách se můžete dozvědět více o jednotlivých projektech a obdarovaných organizacích. Věříme, 
že jejich úspěch je také trochu naším úspěchem. Velmi obdivujeme obětavou práci lidí v těchto organizacích, vážíme si jí, 
je pro nás vzorem a povzbuzením v našem úsilí. 

ohrožené a opuštěné děti 

nemocní a handicapovaní

opuštěné matky s dětmi

volný čas dětí a mládeže
46 %

37 %

7 %
10 %

Rozložení nadačních příspěvků podle cílových skupin klientů
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Nadace v roce 2007 podpořila deset občanských sdružení a jednu obecně prospěšnou společnost a vyplatila nadační příspěvky 
v celkové výši 568.140 Kč. Z toho 225.000 Kč byly příspěvky vyplacené na základě smluv uzavřených v roce 2006 a 343.140 

Kč příspěvky vyplacené na základě smluv uzavřených v roce 2007. Ze smluv uzavřených v roce 2007 bude zbylých 374.700 Kč vy
placeno jako nadační příspěvek roku 2008. 

❙ Přehled Příjemců nadačních PřísPěvků 2007

Název organizace Kč
ANGELMAN. CZ 7 000
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje 17 040
Dům tří přání, o.s. 150 000
Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s. 60 750
Kolpingova rodina Praha 8 o.s. 57 950
LORM  Společnost pro hluchoslepé, o.s. 150 000
Mirabilis,o.s., 29 000
Občanské sdružení Hajnštejn    20 000
Rodina sv. Zdislavy, o.s. 50 000
WILLÍKo.s.rodičů s Williamsovým syndromem 5 400
Zajíček na koni  o.s. 21 000
Nadační příspěvky celkem 568 140

>  přehled pOskytnutých nadačních příspěvků

Nadace má svým statutem určeno toto pravidlo pro omezení nákladů: Celkové roční náklady nadace 
související se správou nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Výpočet dodržení pravidla pro omezení nákladů v roce 2006:

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace 87.415 Kč
Hodnota ročně poskytnutých nadačních příspěvků 568.140 Kč
Poměr ročních nákladů k poskytnutým příspěvkům 15,39 %

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace bylo dodrženo. 
Všechny provozní náklady nadace jsou hrazeny  zřizovateli formou darů. Všem dárcům můžeme garantovat, 
že jejich dary budou v plné výši použity na nadační příspěvky.

> dOdržOvání pravidla stanOvenéhO 
 prO OmeZení nákladů 



>  přehled ObdarOvaných OrganiZací

>  anGelman.cZ
Podpořený projekt ❙ „Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“ 
Výše nadačního příspěvku ❙ 7 000 Kč

Kontakt: Šumavská 22, Šumperk
 www.angelman.unas.cz

Občanské sdružení založilo v roce 2006 několik matek, jejichž děti mají Angelmanův syndrom (AS). Je to vzácné genetické 
onemocnění, v České republice je diagnostikováno asi 20 dětí. Děti s AS jsou těžce mentálně i fyzicky postižené, všechny 

potřebují trvalý dohled, málo a velmi špatně chodí, nemluví, všechny mají epilepsii.
Sdružení pořádá pravidelná setkání rodin s dětmi s AS, na kterých organizuje přednášky v oblastech medicíny, sociálního po
radenství a speciální pedagogiky. A tím také umožní vzájemnou výměnu zkušeností s výchovou dětí. První setkání proběhlo  
v srpnu 2007.
Sdružení provozuje internetové stránky www.angelman.unas.cz, na kterých jsou všechny zatím dostupné informace týkající se 
AS a diskusní fórum pro výměnu názorů a zkušeností.

„Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“: Příspěvkem od Nadace člověk člověku bude hrazeno cestovné a odměny přednášejícím 
a asistentům, kteří přijedou přednášet a pomáhat na 2. setkání rodin dětí s AS. Setkání se bude konat v květnu 2008. 

Setkání rodin v roce 2007
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Kresba klienta výtvarného kroužku

>  centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje 
Podpořený projekt ❙ „Kresba a malba pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku ❙ 17.040 Kč

Kontakt: Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice
 www.czp-pk.unas.cz

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených spoluobčanů a k jejich integraci do společnosti. 
Mezi hlavní činnosti patří: základní a odborné poradenství, osobní asistence těžce zdravotně postiženým (dospělým i dětem), 

půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, prodej Sociálně právního minima pro zdravotně postižené, prodej baterií, 
hadiček a filtrů do sluchadel a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, poradenství pro sluchově postižené, bez
platný pronájem provozní místnosti organizacím, které pracují se zdravotně postiženými lidmi, provoz internetové kavárny pro 
zdravotně postižené s možností školení ze základní obsluhy PC (zdarma) 

„Kresba a malba pro zdravotně postižené“ je volno časovou aktivitou zaměřenou na vytváření vztahu k práci a kultuře dětí  
i dospělých s různým zdravotním postižením a na využití jejich volného času s integrací do společnosti. Klienti si mohou vyzkoušet 
různé výtvarné techniky jako např. kresbu tuší, kresbu klasickými a voskovými pastelkami, malbu vodovými či temperovými 
barvami, koláž apod., ale mají i prostor popovídat si o svých zájmech nebo problémech. Projekt je realizován v bezbariérové 
budově Centra pro zdravotně postižené. Kroužek navštěvuje v průměru 6–10 lidí všech věkových kategorií různého zdravotního 
postižení (senzorického, tělesného, duševního, mentálního, atd...), kterým v průběhu činnosti asistují rodiče, příbuzní či osobní 
asistenti. V případě potřeby klientům asistuje i vedoucí kroužku.
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Společné malování

>  dům tří přání
Podpořený projekt ❙ „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku ❙ 150.000 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 300.000 Kč rozdělenou 
v letech: 75.000 Kč v roce 2006, 150.000 Kč v roce 2007 a 75.000 Kč v roce 2008.

Kontakt:  Karlovarská 337/18, Praha 6
 www.dumtriprani.cz

Občanské sdružení Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zřizování a provoz azylových domů 
rodinného typu pro děti. První a zatím jediný Azylový dům Přemysla Pittra pro děti byl otevřen 1. 7. 2003.

Dům tří přání nabízí ubytování a útočiště pro děti z rodin v obtížné životní situaci. Snahou Sdružení je však umožnit dítěti návrat 
do stabilizovaného rodinného prostředí, což není možné pouze poskytnutím útočiště dítěti. Nezbytná je komplexní profesionál
ní podpora rodiny jako celku. Do zařízení jsou přijímány děti od tří do osmnácti let na základě souhlasu rodičů (nebo zákonného 
zástupce) a nebo na základě předběžného opatření soudu. Působnost je celopražská, jsou přijímány i děti z jiných krajů. Provoz 
je celoroční, 24 hodin denně, poskytované služby jsou zdarma. Azylový dům je rozdělen na pobytovou a ambulantní část, od 
roku 2005 nabízí také terénní služby. Statistika za rok 2006: Pobytová část: 57 klientů, Ambulance: 90 klientů/650 intervencí, 
Terénní služby: 53 klientů/1145 kontaktů.

„Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“  Nadace člověk člověku již druhý rok 
přispívá na plat fundraiserové pracovnice. Fundraiserka administruje projekty a zajišťuje prostředky pro chod zařízení, ať už ze 
státního rozpočtu či od nadací, firemních a individuálních dárců. V minulém roce díky fundraiserové pracovnici Dům tří přání 
získal grant na „Vytvoření týmu terénních pracovníků“ v hodnotě 50 000 EURO. Jedním z hlavních úkolů pro letošní rok je zajištění 
pokračování chodu tohoto projektu.
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Domov v Dubenci

>  husitský dětský domov s chráněným bydlením v dubenci u Příbrami o.p.s
Podpořený projekt ❙ „Domov Dubenec“
Výše nadačního příspěvku ❙ 60.750 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 121.500 Kč 
rozdělenou do dvou plateb: 60.750 Kč v roce 2007 a 60.750 Kč v roce 2008. 

Kontakt: Dubenec 22, Příbram
 www.domovdubenec.cz

Dětský domov v Dubenci u Příbrami vznikl v srpnu 2006 a to s myšlenkou vytvořit v něm prostředí, které bude co nejvíce 
připomínat prostředí rodiny. Stavení se zahradou se nijak neliší od okolních domů, děti bydlí v útulných pokojích  

a každé z nich má svoji skříň s oblečením, stůl a osobní věci a hračky. Snažíme se nabídnout dětem zdravý a nekonzumní životní 
styl i kvalitní možnosti k využití volného času. Děti pomáhají při úklidu, nákupech a dalších domácích pracích. Podporujeme 
kontakt rodičů s dětmi a rodiče zveme  k účasti na výročích, význačných událostech, prázdninových pobytech atd.

„Domov Dubenec“: Příspěvek nadace je určen na plat vychovatele. V domově pracují 3 dvojice vychovatelů, tedy v poměru  
k počtu dětí asi dvojnásobný počet než ve většině jiných dětských domovů. Vychovatelé tak mohou dětem věnovat individuální 
pozornost, nabídnout jim vzor dospělého chování a vybudovat s dětmi síť náhradních nicméně opravdových vztahů. Vyšší počet 
zaměstnanců s sebou však nese i vyšší náklady na provoz domova a každoroční schodek rozpočtu se daří vyrovnat jen díky 
pochopení a pomoci řady nadací a dárců.
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Posezení na zahradě azylového domu

>  kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt ❙ „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“
Výše nadačního příspěvku ❙ 57.950 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 115.900 Kč 
rozdělenou do dvou plateb: 57.950 Kč v roce 2007 a 57.950 Kč v roce 2008.

Kontakt: Bohnická 32/3, Praha 8
 www.kolping.praha.cz 

Kolpingova rodina Praha 8 se zaměřuje zejména na podporu sociálně nebo zdravotně znevýhodněných skupin. Hlavním pro
jektem je provoz Kolpingova domu  azylového domu pro matky s dětmi (zahájení provozu v r. 1994). 

Kolpingův dům je určen matkám s dětmi, které se dostaly do  obtížné životní situace. Uživatelky služeb jsou většinou velmi mla
dé, pocházejí z rizikového prostředí a mají závažné problémy. Kolpingův dům nabízí intenzivní sociálně rehabilitační a poraden
ský program zaměřený na rozvoj a posilování sociálních a rodičovských dovedností a na podporu aktivního přístupu k řešení 
existenčních problémů. 

„Terénní sociální práce v tréninkových bytech“: Od ledna 2008 provozuje Kolpingův dům dva tréninkové byty. Ty jsou 
určeny pro matky, které prošly programem azylového domu a jsou připravené zvládat samostatně dítě, vlastní domácnost  
a další záležitosti. Součástí smlouvy o ubytování jsou i dohodnuté cíle pobytu a závazek k další spolupráci. Sociální pracovnice 
Kolpingova domu navštěvuje matku nejméně jednou týdně, pomáhá jí, aby si upevňovala návyky osvojené v průběhu pobytu 
v azylovém domě, vede ji k řešení nově vzniklých problémů a k naplnění dohodnutých cílů. 
V průběhu roku 2008 plánuje Kolpingův dům získat další  2 – 4 tréninkové byty. 
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Zkouška vodícího psa z poslušnosti

>  lORm – společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt ❙ „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku ❙ 150.000 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 300.000 Kč 
rozdělenou do dvou plateb: 150.000 Kč v roce 2006 a 150.000 Kč v roce 2007. 

Kontakt:  Zborovská 62, Praha 5
 www.lorm.cz

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé je celorepubliková organizace, která sdružuje hluchoslepé osoby, 
jejich rodinné příslušníky, odborníky i všechny ostatní zájemce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepoty. 

Hlavní aktivitou společnosti je poskytování odborných sociálních služeb hluchoslepým osobám v České republice. V současnoti 
sdružení zajišťuje služby v šesti poradenských centrech v Praze, Brně, Liberci, Ostravě, Olomouci a Plzni. Dále poskytuje služby 
terénně prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a speciálních pedagogů v místě bydliště uživatelů služeb. K základním 
odborným službám organizace patří: průvodcovské služby, tlumočení (na úřadech, u lékaře), výuka a nácvik sebeobsluhy, nácvik 
prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování bariér, 
pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aj.

„5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“:  Sbírka proběhla v dubnu 2007  ve 49 městech po celé republice. 
Prodejem malých červenobíle pruhovaných propisek vybrali dobrovolníci celkem 1 009 557,50 korun.  Vedle získání prostředků 
na poskytování služeb a pomoci hluchoslepým klientům LORMu je významným přínosem  sbírky medializace problému hlucho
slepoty a seznámení široké veřejnosti se základní pomůckou hluchoslepých – červenobílou holí.  Informace o všech ročnících 
sbírky najdete na internetových stránkách www.cervenobiledny.cz
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Na výletě s asistentem

>  mirabilis
Podpořený projekt ❙ „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku ❙ 29.000 Kč.

Kontakt: Žateckých 11, Praha 4
 www.mirabilis.cz

Mirabilis je občanské sdružení pro podporu asistenční služby u zdravotně postižených dětí a mládeže s celorepublikovou 
působností. Činnost sdružení se odvíjí od principů křesťanských hodnot a tradic, které se aktivní členové sdružení snaží 

aplikovat v praxi. Sdružení je akreditováno u Ministerstva vnitra jako dobrovolnická organizace, což mj. znamená, že asistenti 
„pracují“ – slouží bez nároku na finanční odměnu. Sdružení nemá placený personál, jeho členové pracují ve svém volném čase.

„Asistenční služba“: Cílem činnosti sdružení je vyhledávat, vzdělávat a všestranně připravovat asistenty k postiženým dětem 
(mládeži) na poskytování kvalitní a bezplatné asistenční služby jak v rodinném prostředí, tak na pobytových akcích rodin  
a asistentů. 

Mirabilis neposkytuje jednorázovou, placenou asistenci, ale preferuje dlouhodobější spolupráci s rodinou, při níž může efekt asistenční 
služby u dítěte být vyšší, a to jak pro dítě, tak i pro rodiče. V omezené míře poskytuje pomoc a součinnost potřebným rodinám při 
žádostech o finanční příspěvky např. na kompenzační pomůcky, zajištění financí na dlouhodobější asistenční službu apod.
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Na Hajnštejně

Hlavní základnou občanského sdružení Hajnštejn je Hájovna Štejnice na Vysočině v blízkosti obce Hamry nad Sázavou. 
Jde o místo s vlastní historií a neopakovatelnou atmosférou. Tradice akcí pro děti na Hájovně Štejnici sahá do 80. a 90. let 

minulého století, kdy sem začali jezdit někteří ze současných členů sdružení na dětské letní tábory. Členové sdružení se jej nyní 
snaží zpřístupnit dalším generacím dětí, a to tak, že zde pořádají letní tábor, několik víkendových akcí přes rok a mimořádné 
akce (brigády, happeningy). Tyto aktivity mají mimo zřejmého rekreačního charakteru také charakter terapeutický. Do party 
dětí na akcích se zařazují jednak vytipované dětiklienti Pracoviště dětské klinické psychologie Praha – Lužiny s různorodými 
potížemi (např. problematické začlenění do kolektivu, šikana, osobnostní zvláštnosti, lehké mentální postižení apod.), jednak 
také děti, které mají s tábory či podobnými podniky špatné, nebo vůbec žádné zkušenosti. Akce pořádané sdružením jim pro 
svůj zážitkový a rodinný charakter umožňují přirozené začlenění do skupiny vrstevníků – mnohdy jde vůbec o první výrazné 
pozitivní zkušenosti tohoto druhu v životě. 

„Děti na Hájence 2008“: Ve spolupráci s nadací Člověk člověku byl zřízen sociální fond, ze kterého se přispívá na účast dětí ze 
sociálně slabších rodin. 

>  Občanské sdružení hajnštejn
Podpořený projekt ❙ „Děti na Hájence 2008“
Výše nadačního příspěvku ❙ 20.000 Kč.

Kontakt: Hrozňatova 4, Brno
  www.hajovna.net
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Děti z Rodiny Sv. Zdislavy

Cílem občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy je poskytování komplexní pomoci pěstounským rodinám a výstavba rod
inných domů pro ně. Pěstounství je náročná forma rodičovství  děti pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, 

často jde o děti s různým postižením či poruchou vývoje, jejichž osobní historie je natolik komplikovaná, že jsou z mnoha 
důvodů ohroženy sociálním vyloučením. Sdružení se zaměřuje na sociální poradenství a na sociální prevenci, která předchází 
problémům v rodině, optimalizuje její fungování a posiluje její odolnost. 

„Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“: Tento projekt má formu terénní sociál
ní služby poskytované jednak přímo v rodinách, v jejich přirozeném prostředí, a dále při poradenskovzdělávacích pobytech  
a dalších akcích sdružení. Projekt je zaměřen do tří oblastí:

> individuální a rodinné psychologické poradenství, 
 poskytované průběžně podle potřeb rodin 
> odborné přednášky, modelování situací a následné 
 skupinové diskuze, zaměřené na vzdělávání a aktivizaci
 pěstounů.

>  Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt ❙ „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku ❙ 50.000 Kč

Kontakt: Solanec pod Soláněm 395, HutiskoSolanec 395
 www.rodina-zdislavy.cz

> speciální program psychologických her pro děti 
 a dospívající, který podporuje rozvoj zdravé osobní 
 identity, přičemž metodika je zpracována tak, že jde
 současně o podporu sociálního začlenení dětí. 

15
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Setkání rodin

Občanské sdružení Willík vzniklo v létě roku 2006 za účelem podporovat rodiny dětí a dospělých s Williamsovým syndromem. 
V současné době sdružuje 16 rodin a s několika dalšími je v kontaktu. 

Williamsův syndrom je genetická porucha, která se projevuje řadou zdravotních komplikací a také různým stupněm mentálního 
postižení. Našim cílem je zejména poskytovat rodinám prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností, zvyšovat jejich informovanost 
a podporovat integraci dětí do společnosti.

Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“: Finanční prostředky získané od Nadace člověk člověku budou vynaloženy na 
společné setkání rodin, které se uskuteční v bezbariérovém středisku Březejc u Velkého Meziříčí v květnu 2008. Cílem setkání je 
umožnit rodinám poznat se navzájem a hovořit společně o svých problémech. Zároveň v rámci odborného programu pro rodiče 
proběhnou přednášky z oblasti speciální pedagogiky a ergoterapie. Aktivity pro děti zajistí herní terapeutka. 

>  Willík– o.s. rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Podpořený projekt ❙ „Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“
Výše nadačního příspěvku ❙ 5.400 Kč.

Kontakt: Drnovská 104/67, Praha 6  Ruzyně
 www.willik.tym.cz
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Děti u koní

Občanské sdružení Zajíček na koni působí na území hlavního města Prahy od roku 2004 (na začátku pod o.s. Vysokoškolští 
humanisté, později jako samostatné o.s.). Sdružení působí v oblasti pomoci handicapovaným dětem (věková skupina 118 

let), mladším dospělým (věková skupina 1826 let). Výjimečně i dospělým dětem (lidem s handicapem s duší dítěte). Slovem 
handicap se dle Zajíčka na koni rozumí tzv. viditelné handicapy – tělesné a duševní, ale i handicapy sociokulturní – děti z národ
nostních menšin, děti z dětských domovů, děti ze sociálně velmi slabých rodin. 
Posláním a cílem organizace je pomáhat výše uvedeným skupinám. Za cíl si sdružení vytyčilo, aby se jejich činností trvale 
zlepšoval zdravotní a psychický stav výše zmíněných dětí, pomoci jim k integraci do společnosti, vytvářet přirozený kolektiv pro 
ně, pomáhat rodičům těchto dětí se v jejich situaci lépe orientovat a zmírnit jejich častý pocit vyřazení ze společnosti. 

„Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“: Cílem pro
jektu je trvale přispět ke zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí, pomoci integraci znevýhodněných skupin dětí mezi děti 
zdravé (výlety) a zaplnit volný čas mládeže – prevence škodlivých jevů společnosti – rasismus, drogová závislost, atd. (pomoc  
u koní, pomoc na výletech).

>  Zajíček na koni
Podpořený projekt ❙ „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy,
integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku ❙ 21.000 Kč. Nadace podpořila projekt celkovou částkou 102.000 Kč rozdělenou 
do dvou let: 21.000 Kč v roce 2007 a 81.000 Kč v roce 2008.

Kontakt: Novákových 257/32, Praha 8
 www.zajiceknakoni.cz
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❙ ROZvaha 2007 (V TISICÍCH KČ)

AKTIVA Stav k 1.1. Stav k 31. 12.
A. Dlouhodobý majetek celkem 516 508
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 13 13
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 13
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 506 502
A.III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 506 502
A. IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem -3 -6

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům 
movitých věcí 3 6

B. Krátkodobý majetek celkem 260 2 037
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 260 2 037
B. III. 1. Pokladna 2 1
B.III. 3. Účty v bankách 258 2 036
Aktiva celkem 776 2 545

PASIVA Stav k 1.1. Stav k 31. 12.
A. Vlastní zdroje celkem 771 2 545
A. I. Jmění celkem 771 2 545
A. I. 1. Vlastní jmění 500 500
A. I. 2. Fondy z přijatých darů 265 2 044
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 6 2
A.II. Výsledek hospodaření 0 0
A.II. 1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxx 0
A.II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 xxxxxxxxx
B. Cizí zdroje celkem 5 0
B. III. Krátkodobé závazky celkem 5 0
B. III. 1. Dodavatelé 5 0
Pasiva celkem 776 2 545

>  rOční Účetní Závěrka
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❙ vÝkaZ ZIskU a ZTRÁTY ke dnI 31. 12. 2007 (V TISICÍCH KČ)

A. NÁKLADY
A. I. Spotřebované nákupy celkem 3
A. I. 1. Spotřeba materiálu 3
A. II. Služby celkem 79
A. II. 8. Ostatní služy 79
A. V. Ostatní náklady celkem 2
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 2
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 3
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3
Náklady celkem 87

B. VÝNOSY
B. IV. Ostatní výnosy celkem 81
B. IV. 15. Úroky 3
B. IV. 17. Zúčtování fondů 78
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek
6

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finannčího majetku 6
Výnosy celkem 87
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 0
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Nadace člověk člověku („Nadace“) byla v souladu s ust. § 3 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech zřízena 
smlouvou o zřízení nadace dne 30. 3. 2006. Zřizovateli Nadace jsou Ing. Michal Šnobr a Ing. Martin Batěk. Po svém zřízení byla 
Nadace dne 14. 6. 2006 zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložka 589. Sídlo  
nadace je Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8.
Posláním Nadace je vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu 
 a vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. Nadace rovněž 
podporuje projekty v oblasti 

> výchovy, vzdělávání a sportu
> zdravotní péče 
> využití volného času dětí a mládeže
> pomoci handicapovaným a sociálně slabým lidem

Orgány nadace

Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2007:
Předsedkyně: . . . . . . . . . .  Ing. Šárka Šnobrová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den vzniku funkce: 14. června 2006
Členka: . . . . . . . . . . . . . . . .  Ing. Kateřina Baťková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den vzniku funkce: 14. června 2006
Členka: . . . . . . . . . . . . . . . .  JUDr. Ivana Kohoutová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  den vzniku funkce: 14. června 2006
   den zániku funkce: 14. června 2007
   den vzniku funkce: 15. června 2007

Člence správní rady JUDr. Ivaně Kouhoutové skončilo 14.6.2007 funkční období. Na návrh zakladatelů Nadace byla správní radou 
opětovně zvolena do funkce. Jménem Nadace jednají vždy nejméně dva členové správní rady. Podepisování za Nadaci se děje 
tak, že k názvu Nadace připojí své podpisy osoby oprávněné za Nadaci jednat.

Revizor Nadace k 31. prosinci 2007:
Ing. Petr Škoda  . . . . . . . .  den vzniku funkce: 14. června 2006

Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2007 jim nebyly poskytnuty žádné 
finanční ani naturální požitky.

❙ všeObecné InfORmace
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a) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví Nadace a účetní závěrka je sestavena v souladu  
s účetními předpisy platnými v České Republice. Účetnictví je 
vedeno na principu historických pořizovacích cen. V příloze 
účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které mají 
na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení vyplývá  
z platných právních předpisů. 
Nadace neuskutečňovala v roce 2007 žádné transakce v cizí 
měně a neměla žádný majetek ani závazky v cizí měně.

b) Dlouhodobý finanční majetek
Podílové listy jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou 
hodnotou. Zisky popř. ztráty z tohoto přecenění neovlivňují 
výsledek hospodaření nadace až do doby realizace a jsou 
k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů 
z přecenění majetku a závazků ve vlastních zdrojích nadace.

c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje, pokud jeho 
doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 
10 000 Kč. 
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 40 000 Kč a vyšší je odepi 
sován metodou rovnoměrných ročních odpisů na zá kladě 
předpokládané životnosti. 
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 000 Kč je odepi
sován po dobu 4 ročních období.

d) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených daro
vacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary jsou posu
zovány individuálně podle jejich účelu uvedeném v darovací 
smlouvě.

Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních 
příspěvků a dary, které nejsou účelově určeny, jsou účtovány 
do fondu z přijatých darů. 
Přijaté nadační dary účelově určené na správu Nadace se 
účtují do výnosů.

e) Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích 
smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci nadačních příspěvků. 
Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondu z přijatých darů.
Podle statutu Nadace celkové roční náklady Nadace související 
se správou Nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskyt
nutých nadačních příspěvků.

f) Sledování nákladů a výnosů
Nadace vyvíjí svoji činnost pouze v rámci hlavní činnosti, 
hospodářskou činnost nevyvíjí.
V rámci hlavní činnosti jsou zvlášť sledovány náklady na správu 
Nadace. 

g) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem  
a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výka
zech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy  
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení 
účetní závěrky dojde k významným událostem zohledňujícím 
podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 
těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány  
v účetních výkazech.

❙ ÚčeTní POsTUPY

21



❙ dlOUhOdObÝ hmOTnÝ a nehmOTnÝ majeTek

O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 
10 000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 40 000 Kč a vyšší je odepisován metodou rovnoměrných ročních odpisů 
na základě předpokládané životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 000 Kč je odepisován po dobu  
4 ročních období.

PřehLeD DLOuhODOBéhO hmOTNéhO mAJeTKu

Pořizovací cena
(tis. Kč) 1. 1. 2007 Přírůstky Vyřazení 31. 12. 2007 
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

13 0 0 13

Oprávky
(tis. Kč) 1. 1. 2007 Odpisy Vyřazení 31. 12. 2007 
Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

3 3 0 6

O dlouhodobém nehmotném majetku nebylo v roce 2007 účtováno, neboť Nadace žádný takový majetek nepořídila. 
Nadace využívá za účelem zajištění svýc h provozních potřeb movitý majetek a nebytové prostory na základě uzavřených 
nájemních smluv.

❙ dlOUhOdObÝ fInanční majeTek

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podílovými listy fondu ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s. člen skupiny 
ČSOB, otevřený podílový fond. Nadace obdržela v roce 2007 podíl na zisku fondu – dividendu v celkové výši 6 tis.Kč.

Počet podílových listů Hodnota 1 podílového listu (Kč ) Hodnota podílových listů celkem (tis. Kč)
Stav k 1.1.2007 490580 1,0316 506
Změna 0 0,0091 4
Stav k 31.12.2007 490580 1,0225 502
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Počet podílových listů Hodnota 1 podílového listu (Kč ) Hodnota podílových listů celkem (tis. Kč)
Stav k 1.1.2007 490580 1,0316 506
Změna 0 0,0091 4
Stav k 31.12.2007 490580 1,0225 502

❙ vlasTní ZdROje

a) Vlastní jmění
Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým vkladem zřizovatelů Nadace. Vlastní jmění bylo v roce 2006 složeno 
na zvláštním účtu, vedeném u Československé obchodní banky, a.s. Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč bylo použito na nákup 
podílových listů fondu ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s. Členka skupiny ČSOB, otevřený podílový fond. Počet 
vlastněných podílových listů: 490 580 ks. S vlastním jmění lze disponovat, včetně změn jeho věcné skladby, avšak pouze  
v souladu s cílem Nadace a s péčí řádného hospodáře.

b) Přehled změn Ve Vlastních zdrojích

c) VýPlata nadačních PřísPěVků
Nadace v roce 2007 vyplatila v peněžní formě nadační příspěvky v celkové výši 568.140 Kč. Z toho 225.000 Kč byly příspěvky 
vyplacené na základě smluv uzavřených v roce 2006 a 343.140 Kč příspěvky vyplacené na základě smluv uzavřených v roce 2007. 
Ze smluv uzavřených v roce 2007 bude dalších 374.700 Kč vyplaceno jako nadační příspěvek roku 2008. 

❙ ZÁvaZkY
Nadace nevykazovala k 31. prosinci 2007 žádné závazky.

❙ časOvé ROZlIšení
Nadace neúčtovala v roce 2007 na účtech časového rozlišení.

(tis. Kč)” Vlastní jmění Fondy 
z přijatých darů

Oceňovací 
rozdíly

Výsledek 
hospodaření

Vlastní zdroje 
celkem

Stav k 1.1.2007 500 265 6 0 771
Přecenění  finančního majetku 0 0 4 0 4
Přijaté nadační dary 0 2 425 0 0 2 425
Peněžně uhrazené nadační příspěvky 0 568 0 0 568
Zúčtování fondů 0 78 0 0 78
Stav k 31.12.2007 500 2 044 2 0 2 546
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❙ Přehled dÁRců a PřIjaTÝch nadačních daRů
dárce částka v Kč
Arnošt Řehoř 40 000
Christopher Robin s.r.o. 30 000
Ing. Martin Batěk 45 000
Ing. Michal Šnobr 45 000
Jiří  Urbánek 50 000
JUDr. Olga Preclíková 30 000
manželé Dita a Martin Holubovi 100 000
TENZO s.r.o. 300 000
TEP a.s. 30 000
Vrchlabská teplárenská, s.r.o. 25 000
ZRUP Příbram a.s. 20 000
Dary od dárců, kteří požadují zachování anonymity 1 710 500
Přijaté dary celkem 2 425 500

❙ Přehled Příjemců nadačních PřísPěvků
název organizace sídlo IČ částka v Kč
ANGELMAN. CZ Šumavská 22, Šumperk 27041204 7 000
Centrum pro zdravot. postižené Pardubic. kraje Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice 26594625 17 040
Dům tří přání, o.s. Karlovarská 337/18, Praha 6 26544431 150 000
Husitský dětský domov s chráněným bydlením 
v Dubenci u Příbrami, o.p.s.

Dubenec 22, Příbram 27380297 60 750

Kolpingova rodina Praha 8 o.s. Bohnická 32/3, Praha 8 49367404 57 950
LORM  Společnost pro hluchoslepé, o.s. Zborovská 62, Praha 5 45246068 150 000
Mirabilis,o.s., Žateckých 11, Praha 4 67361510 29 000
Občanské sdružení Hajnštejn    Křížová 11, Brno 27033902 20 000
Rodina sv. Zdislavy, o.s. Solanec nad Soláněm 395 65469623 50 000
WILLÍKo.s.rodičů s Williamsovým syndromem Drnovská104/67, Praha 6Ruzyně 27040623 5 400
Zajíček na koni  o.s. Doležalova 1045, Praha 9 26986558 21 000
Nadační příspěvky celkem 568 140
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❙ členění vÝnOsů
(tis. Kč) 2007 Celkem 2007 Z toho správní činnost
Úroky 3 3
Zúčtování fondů 78 78
Přijaté dividendy 6 6
Výnosy celkem 87 87

Nadace nevykonávala v roce 2006 žádnou hospodářskou činnost a nedosahovala z takové činnosti žádných výnosů.

❙ členění nÁkladů
(tis. Kč) 2007 Celkem 2007 Z toho správní činnost
Spotřeba materiálu 3 3
Služby 79 79
Jiné ostatní náklady 2 2
Odpisy 3 3
Náklady celkem 87 87

❙ ZhOdnOcení nÁkladOvéhO kRITeRIa
Nadace vyplatila v roce 2007 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 568.140 Kč. Náklady na správu Nadace v roce 2007 
činily 87.415 Kč, což představuje 15,39 % z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků v tomto období. Statutem stanovené 
pravidlo omezení nákladů na správu Nadace ve výši 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků tak bylo v roce 2007 
dodrženo.
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❙ ZaměsTnancI
Nadace nezaměstnávala v roce 2007 žádné zaměstnance.

❙ POTencIOnÁlní ZÁvaZkY
Nadace neevidovala žádné potencionální závazky k 31. prosinci 2007.

❙ nÁsledné UdÁlOsTI
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2007.

Účetní závěrka byla schválena správní radou Nadace dne 25. března 2008.

Ing. Šárka Šnobrová, předsedkyně správní rady   Ing. Kateřina Baťková, členka správní rady          
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Název nadace | nadace člověk člověku 
Sídlo nadace | Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4  Kunratice

Internetové stránky | www.nadaceclovekcloveku.cz
Emailová adresa | email@nadaceclovekcloveku.cz

Nadace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N vložka 589. 
Zápis nabyl právní moci dne 14. 6. 2006. Nadaci bylo přiděleno IČO 274 60 355.
Správní rada nadace | Ing. Šárka Šnobrová, Ing. Kateřina Baťková, JUDr. Ivana Kohoutová
Revizor | Ing. Petr Škoda
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