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ÚVODNÍ SLOVO

Myslíme si, že  všichi naši klienti sizaslouží Myslíme si, že  všichi naši klienti sizaslouží 

medaili :)medaili :)

Jaký bylJaký byl
rok 2021?rok 2021?
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VÁŽENÍ DÁRCI, PARTNEŘI, PODPOROVATELÉ,
rok 2021, stejně jako rok 2020, byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií. Pro nás 
to znamenalo především omezení osobních kontaktů s klienty neziskových organizací 
a s lidmi, kteří o ně pečují. Zdraví klientů bylo a je prioritou. Pomáhali jsme na dálku, 
ale osobní setkání jsou pro naši práci velmi důležitá. E-mail, telefonát a někdy ani 
on-line schůzka nedokáže nahradit přímý kontakt s tím, komu pomáháme. 

Nedostatek osobních kontaktů jsme si vynahradili na podzim. Do grantového řízení 
se přihlásilo téměř 130 neziskových organizací. Absolvovali jsme velké množství schů-
zek, seznámili se se spoustou nových organizací a úžasných lidí, kteří v nich pracují. 
Tato setkání nás nabila novou energií. Rozhodli jsme se podpořit 28 projektů celkovou 
částkou přes 2 miliony korun, což je za naši šestnáctiletou historii rekord. Těšíme se, až 
všechny organizace letos navštívíme a uvidíme v terénu, jak naše příspěvky pomáhají.

Věříme, že projekty, které se díky naší podpoře realizují, vám 
nejlépe přiblíží fotografie, které najdete na dalších stránkách 
této výroční zprávy.

Děkujeme za podporu a spolupráci.

Správní rada Nadace člověk člověku
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O NADACI

Poslání nadacePoslání nadace
Účelem Nadace člověk člověku je svým programem a svou činností vzbudit a podpořit 
zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu, jako 
základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzájemnou lidskou pomoc v tíživých 
životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. 
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Název nadace odráží naší vizi. Každý z nás máme něco, čím můžeme Název nadace odráží naší vizi. Každý z nás máme něco, čím můžeme 
pomoci ostatním a podpořit je během těžkých životních období a situací.pomoci ostatním a podpořit je během těžkých životních období a situací.

Jak pomáháme?Jak pomáháme?

Proč podporovat naší nadaci?Proč podporovat naší nadaci?

Komu pomáháme?Komu pomáháme?

Žijeme v hektické době a není vždy možné, aby se člověk ochotný pomoci přímo setkal s tím, kdo pomoc potřebuje. 
Proto je tu naše nadace. Jsme už šestnáctým rokem pevnou součástí řetězce spojujícího dárce, pomáhající organizace
a jejich klienty.

Nadace poskytuje finanční prostředky na konkrétní projekty 
pomoci potřebným. Naše pomoc je adresná, přesně víme, na 
co se námi darované peníze používají. Podpořené organi-
zace navštěvujeme a v terénu si prověřujeme, jak darované 
peníze pomáhají.                                                                                                    

Mnoho projektů podporujeme dlouhodobě, zároveň jsme 
otevření i novým organizacím a projektům. Pečlivě se věnuje-
me každé doručené žádosti a sami stále aktivně hledáme, jak 
a kde můžeme pomoci.

• Dary od dárců jsou v plné výši rozdělovány potřebným. 

• Pracujeme na dobrovolnické bázi, veškeré administrativní náklady jsou
  hrazeny zakladateli.

• Jsme transparentní, zveřejňujeme auditované účetní závěrky, 
   výroční zprávy a informace o podpořených projektech. 

• Za 16 let našeho působení v neziskovém sektoru jsme si vybudovali 
  dobré jméno. 

• Reference na naši činnost najdete na webových stránkách  

 www.nadaceclovekcloveku.cz www.nadaceclovekcloveku.cz

Nadace je zaměřena na podporu rodiny, dětí, mládeže, han-
dicapovaných a sociálně slabých jedinců. Nadace po dobu 
svého působení podpořila 75 neziskových organizací a 4 ro-
diny a vyplatila nadační příspěvky v celkové výši 18,5 milionů 
korun.
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POSKYTNUTÉ NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVKY
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NÁZEV ORGANIZACE
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Cestou necestou, z.ú.
Lata - programy pro  mládež a rodinu, z.ú.
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s.
Na počátku, o.p.s.
Aufori, o.p.s.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.
FidoDido, z.s.

OHROŽENÉ DĚTI A JEJICH RODINY CELKEM
Okamžik, z.ú.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Hornomlýnská o.p.s.
SVĚT NADĚJE z.s.
Rodinné Integrační centrum z.s.
Unie pečujících z.s.
Společnost E/Czech Epilepsy Association, z.s.
I MY, o.p.s.
NADĚJE pro všechny, z.s.
Cesta životem bez bariér, z.s.
SMÁci, z.ú.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CELKEM
Sdílení o.p.s.
Domácí hospic Setkání, o.p.s.
HOSPIC TEMPUS, z.s.

HOSPICOVÁ PÉČE CELKEM

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM

VÝŠE PŘÍSPĚVKU V KČ
200 000
135 000
115 000
80 000
60 000
55 000
50 000
50 000
50 000
28 000

823 000
120 000
135 000
125 000
100 000
50 000
50 000
33 000
25 000
25 000
24 000
15 000

702 000
75 000
50 000
50 000

175 000

1 700 000
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FOTOGALERIE

Sjíždění Vltavy je pro děti Sjíždění Vltavy je pro děti 
z dětského domova v Dubenci z dětského domova v Dubenci 
prázdninovým rituálem.prázdninovým rituálem.

Dětem v náhradní péči umožňuje Dětem v náhradní péči umožňuje 
Diamant trávit volný čas v přírodě .Diamant trávit volný čas v přírodě .

Na vodě

VyráŽíme na výlet!
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Díky tandemového kolu mohou jet Díky tandemového kolu mohou jet 
na výlet i zrakově postižení klientina výlet i zrakově postižení klienti
Tyflocetra Olomouc .Tyflocetra Olomouc .

Hornomlýnská              Hornomlýnská              

se stará o děti s postižením, aby odlehčila rodičůmse stará o děti s postižením, aby odlehčila rodičům
v jejich náročné péči.v jejich náročné péči.

Na kole

V herně



12

    Dobrovolník z Okamžiku     Dobrovolník z Okamžiku 
  tráví volný čas   tráví volný čas 
s klientem.s klientem.

Dobrovolníci Laty na     Dobrovolníci Laty na     
       pravidelném setkání.       pravidelném setkání.

Na procházce 
s klientem

Společně to dáme 
dohromady
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Společnost E pomáhá lidem Společnost E pomáhá lidem 
s epilepsií zapojit se s epilepsií zapojit se 
do pracovního života .do pracovního života .

Nezbytná zdravotní péče Nezbytná zdravotní péče 
u klientky Domácího u klientky Domácího 

hospice Setkání.hospice Setkání.

Práce na zahradě

Hospicová péče 
v domácím prostředí
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Vyrábíme, hrajeme si.

Ve SVĚTĚ NADĚJE    Ve SVĚTĚ NADĚJE    

      tráví handicapovaní       tráví handicapovaní 

volný čas tvořením i hrou.
volný čas tvořením i hrou.

Aufori pomáhá dětem Aufori pomáhá dětem 
z ohrožených rodin se školní z ohrožených rodin se školní 
přípravou.přípravou.

Učí (se) celá rodina
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Letíme!

Pečující osoby potřebují čas pro sebe.

Handicapovaní klienti Naděje Handicapovaní klienti Naděje 
pro všechny na výletě napro všechny na výletě na
letišti u Olomouce .letišti u Olomouce .

Cesta Životem bez bariér zajišťuje kurzy Cesta Životem bez bariér zajišťuje kurzy 
angličtiny pro rodiče handicapovaných dětí.angličtiny pro rodiče handicapovaných dětí.
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Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

Vlastní zdroje celkem

Jmění celkem

Vlastní jmění

Fondy 
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 

Výsledek hospodaření celkem

Účet výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk

PASIVA CELKEM

STAV K 1. 1. 

497
13

497
497
-13

14 783
14 766

7
14 759

17

15 280

STAV K 1. 1. 

15 280
11 838
500

11 341
-3

3 442
xxxxx
220

3 222

15 280

AKTIVA

A.
A. II.
A.III.

A.III.6.
A. IV.

B.
B.III.

B. III.1
B. III.2
B. IV.

PASIVA

A.
A.I.

A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.

A.II.1.
A.II.2.
A II.3.

STAV K 31. 12.

0
13
0
0

-13
14 117
14 117

24
14 093

0

14 117

STAV K 31. 12.

14 117
10 705

500
10 205

0
3 412
-17

xxxxx
3 429

14 117

ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2021
ROZVAHA  KE DNI 31. 12. 2021 (V TISÍCÍCH KČ)
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NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 
Ostatní služby 
Ostatní náklady 
Jiné ostatní náklady 

NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Ostatní výnosy  
Výnosové úroky 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

79
77
2
2

79

62
62
62

62

A.
A.I.

A.I.6.
A.V.

A.V.22.

B.
B.IV.

B.IV.7.
B.V.14

C.

D.

- 17

- 17

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ ROKU 2021 (V TISÍCÍCH KČ)
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 

Vážení dárci, děkujeme Vážení dárci, děkujeme 
Vám za Vaši přízeň . Vám za Vaši přízeň . 

Vašich darůVašich darů
si velmi vážíme .si velmi vážíme .
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Golf Village Obora s.r.o poskytla 100 000 Kč.

HAMAGA a.s. darovala nadaci 100 000 Kč.

TEP a.s. nám věnovala 75 000 Kč.

ZRUP Příbram a.s. nám darovala 60 000 Kč.

Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk 

věnovali nadaci každý 50 000 Kč.

Dále nadaci přispěli pánové Petr Škoda, 

Martin Konvalina, Pavel Muchna, Miroslav Švehla,

Filip Thieme, Michal Znojil a členové Golf Club Mnich.

Děkujeme i ostatním dárcům, kteří Děkujeme i ostatním dárcům, kteří 
nejsou v tomto seznamu uvedeni.nejsou v tomto seznamu uvedeni.



Nadaci člověk člověku můžete podpořit Nadaci člověk člověku můžete podpořit 
zasláním jakékoliv částky na účetzasláním jakékoliv částky na účet

WWW.NADACECC.CZ

205270370/0300


