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Základní údaje o nadačním fondu 
 

Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl N, vložka 308 

 

Název: Nadační fond Mana potřebným 

 

Sídlo: Azalková 340, Kamenná, 407 01 Jílové 

 

Identifikační číslo: 056 57 831 

 

Vznik nadačního fondu: 2. ledna 2017 

 

Právní forma: Nadační fond 

 

Účel nadačního fondu: Podpora organizací i jednotlivců, zejména osob 

v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohrožených 

dětí, fyzicky či mentálně handicapovaných, seniorů 

a organizací poskytujících sociální a sociálně-

zdravotní služby. 

 

Číslo bankovního účtu: 2101138139/2010 

 

Správní rada: Ing. Jana Vrbová – předseda správní rady 

 Mgr. Světlana Petrová - člen 

 Kristina Nováková – člen 

 

Revizor: Pavel Novák    

   

Zakladatel nadačního fondu: Mgr. Světlana Petrová 

 

Vklad: 1.000,-- Kč 
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Činnost nadačního fondu 
 

Vážení a milí přátelé,  

 

rok 2017 byl pro Nadační fond Mana potřebným rokem zahajovacím. A stejně tak jako malé 

děti začínají prvními nesmělými krůčky, i pro nadační fond byly v uplynulém roce 

naplánovány první skromné projekty.  

 

Cílem a smyslem nadačního fondu je pomoc a podpora potřebným lidem, ať již ve formě 

materiální či finanční. První projekty nadačního fondu byly cíleny především lokálně, do 

místa, ve kterém žijeme, které známe, a konkrétní potřeby jsou snáze odhadnutelné.  

 

Mezi projekty, které se v roce 2017 podařilo uskutečnit, patří: 

 Vesty pro dobrovolníky v Masarykově nemocnici 

Dobrovolnické centrum, z. s., v Ústí nad Labem poskytuje svým dobrovolníkům 

v Masarykově nemocnici identifikační oblečení – pracovní vesty.  

Projekt realizován v částce 6.824,-- Kč 

 Dětské plenkové kalhotky 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek potřebuje dětské plenkové kalhotky 

všech velikostí. Pro zařízení byly dle instrukcí nakoupeny kalhotky potřebných velikostí 

a následně předány. 

Projekt realizován v částce 3.279,-- Kč 

 Mléčná výživa pro děti 

V rámci projektu byla pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek 

poskytnuta mléčná výživa pro děti (Sunar). 

Projekt realizován v částce 2.645,-- Kč 

 Permanentky do ZOO Ústí nad Labem 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek byly darovány permanentky do ZOO 

Ústí nad Labem, 10 ks. 

Projekt realizován v částce 1.380,-- Kč 

 3 ks nábytku (postel, skříňka, postýlka)  

Dětskému domovu Vysoká pec byla poskytnuta finanční částka na pořízení 3 ks nábytku 

(postel, skříňka, postýlka) pro maminku s 5měsíční holčičkou s cílem osamostatnit se.  

Projekt realizován v částce 10.000,-- Kč 

 Jízdní kola pro dětský domov 

Dětskému domovu "Země dětí" v České Kamenici poskytl nadační fond finanční částku na 

nákup 3 ks jízdní kol. 

Projekt realizován v částce 15.000,-- Kč 
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 Úklidové prostředky 

V rámci projektu byly pro Zařízení pro děti vyžadující pomoc Klokánek a pořízeny a následně 

darovány úklidové prostředky (na nádobí, podlahy, okna), úklidové papírové utěrky a toaletní 

papír. 

Projekt realizován v částce 1.970,-- Kč 

 Letní tábor pro 3 děti 

V rámci tohoto projektu byly Dětskému domovu „Země dětí“ v České Kamenici darovány 

finanční prostředky na zajištění letního tábora pro 3 děti. 

Projekt realizován v částce 15.000,-- Kč 

 Vstupné do bazénu 

Za účelem zpestření pobytu dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek 

bylo pro zařízení pořízeno vstupné do bazénu v Ústí nad Labem a Teplicích. 

Projekt realizován v částce 2.300,-- Kč 

 Letní tábor pro děti 

V rámci tohoto projektu byly Dětskému domovu Svaté Kateřiny darovány finanční prostředky 

na zajištění dětského tábora. Tábory jsou pro děti prospěšné v tom, že jim umožňují lépe 

poznat „reálný život“ a navázat přátelství i mimo vlastní komunitu a tím se lépe integrovat do 

společnosti. 

Projekt realizován v částce 20.000,-- Kč 

 Schodolez pro zaměstnance na invalidním vozíku 

Dárci nadačního fondu též pomohli Sociálně terapeutické dílně ve Šluknově, které 

potřebovalo dovybrat zbývající částku na pořízení schodolezu pro zaměstnance upoutané na 

invalidní vozík. Sociálně terapeutická dílna je umístěna v prvním patře objektu a bez 

schodolezu tak nebylo možné se do dílny dostat.  

Projekt realizován v částce 15.000,-- Kč 

 10 permanentek do plavecké haly 

Cílem projektu bylo pořídit 10 kusů permanentek do plavecké haly pro Chráněnou sociální 

dílnu v Litvínově. Plavání a pobyt v sauně značně ulevuje zdravotní problémům 

handicapovaných lidí a pomáhá též zvýšit efektivitu jejich práce. 

Projekt realizován v částce 

 4.500,-- Kč 

 Hygienické a kosmetické potřeby 

V rámci projektu pomohl nadační fond Klokánku v Ústí nad Labem, a sice nákupem 

kosmetických a hygienických prostředků (zubní pasty, kartáčky, tělovou kosmetiku, mýdla, 

sprchové gely, prací prášky atp.). Všechny prostředky byly nakoupeny a následně Klokánku 

předány. 

Projekt realizován v částce 2.817,-- Kč 

 Školní potřeby 

S ohledem na začátek školního roku 2017 pomohl nadační fond Azylovému domu pro ženy 

a matky s dětmi v Lovosicích nákupem školních potřeb pro šest tamních dětí.  

Projekt realizován v částce 3.011,-- Kč 
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 Stoličky do sprchy 

Pro svaz tělesně postižených byly pořízeny a následně předány 2 stoličky do sprchy. 

Projekt realizován v částce 2.940,-- Kč 

 Vánoční večeře s dárky 

Azylový dům pro ženy a maminky s dětmi pořádá každoročně vánoční večeři spojenou 

s předáním vánočních dárků. Nadační fond podpořil i tento projekt finanční částkou. 

Projekt realizován v částce 10.000,-- Kč 
 (částka předána v lednu 2018) 

 

Započaté projekty, jejichž dokončení je plánováno v roce 2018, jsou: 

 Výlet do divadla pro chráněnou dílnu  

Sociálně terapeutická dílna v Litvínově by ráda uspořádala pro své zaměstnance s pohybovým 

omezením zájezd do některého z pražských divadel tak, aby i tito zaměstnanci mohli zažít 

něco nového, rozšířit si své kulturní obzory a odpočinout si od namáhavé a náročné práce. 

Vzhledem k fyzickým handicapům nejsou zaměstnanci schopni samostatného cestování. 

Nadační fond by proto rád pomohl se získáním finančních prostředků a následným pořízením 

vstupného a zajištěním dopravy. 

Předpokládaná částka 8.250,-- Kč 

 Pobyt u moře  

Sociálně terapeutická dílna z Litvínova by pro své dva zaměstnnace trpící lupénkou ráda 

zajistila zájezd k moři. Zaměstnanci se s lupénkou dlouhodobě léčí, avšak bez znatelných 

výsledků. Pobyt u moře zlepšuje zdravotní stav lidí trpících lupénkou a poskytuje úlevu od 

potíží, a to až na dobu deseti let. Z důvodu snížené soběstačnosti musí být tito zaměstnanci 

dílny doprovázeni jednou plně svéprávnou osobou. Nadační fond by proto rád přispěl finanční 

částkou na zajištění tohoto pobytu. 

Předpokládaná částka 17.600,-- Kč 

 

 Rotoped pro seniory  

Cílem projektu je pořízení rotopedu pro seniory a zdravotně postižené občany. 

Předpokládaná částka 10.800,-- Kč 

 2 antidekubitní matrace  

Cílem projektu je pořízení 2 antidekubitních matrací s kompresorem pro osoby tělesně 

postižené. Antidekubitní matrace pomáhají odlehčit místům náchylným k proleženinám a tím 

předcházet, případně snížit, vznik těchto proleženin.  

Předpokládaná částka 14.300,-- Kč 

 Pergola na zahradu 

Projektem bychom chtěli pomoci Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek 

postavením pergoly na zahradě. Zahrada je užívána dětmi k hraní a pergola zajistí potřebný 

stín na zahradě a tím též přispěje k prodloužení pobytu dětí venku. 

Předpokládaná částka 33.000,-- Kč 
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Mezi nové projekty naplánované pro rok 2018 můžeme zařadit 

 

 Potraviny pro děti na vařící dny 

 Hygienické prostředky pro děti z dětského domova 

 Letní tábor pro děti z dětského domova 

 Nábytek pro vybavení pokoje 

 Ložní povlečení pro hospic 

 Elektrické odsávačky pro mobilní hospic 

 Dětský den pro děti z azylového domu 

 Sváteční programy pro osamělé osoby tělesně postižené ve spolupráci se svazem 

tělesně postižených osob 

 

a řada dalších projektů. 
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Finanční údaje a zhodnocení hospodaření 
 

Rozvaha k 31.12.2017 (v Kč) 

   AKTIVA Stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017 

Peněžní prostředky v pokladně 0 Kč 1 Kč 

Peněžní prostředky na bank. účtu 1 605 Kč 215 937 Kč 

Aktiva celkem 1 605 Kč 215 938 Kč 

   PASIVA Stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017 

Vlastní jmění 1 000 Kč 1 000 Kč 

Dohadné účty pasivní 605 Kč 211 998 Kč 

Dodavatelé 0 Kč 2 940 Kč 

Pasiva celkem 1 605 Kč 215 938 Kč 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát za rok 2017 (v Kč) 

   NÁKLADY Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Ostatní služby 306 Kč   

Mzdové náklady 9 300 Kč   

Dary 150 801 Kč   

Náklady celkem 160 408 Kč   

   VÝNOSY Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Přijaté dary 160 408 Kč   

Výnosy celkem 160 408 Kč   

 

1) Nadační fond nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. 

2) Nadační fond nemá k 31.12.2017 žádné zásoby. Všechny nakoupené hmotné dary byly 

do konce roku 2017 předány obdarovaným. 

3) Nadační fond má závazek ve výši 2.940,-- Kč (DMA Praha - stoličky pod sprchu) 

4) Nadačnímu fondu byl na konci roku 2017 (22.12.2017) poskytnut finanční dar ve výši 

167.863,15 Kč. Získaná částka se s ohledem na konec roku již na jednotlivé projekty 

nestihla použít a tento dar je zachycena na účtu dohadné účty pasivní. Finanční částka 

bude použita v průběhu roku 2018. Soupis jednotlivých projektů včetně jejich vyúčtování 

předá nadační fond dárci. Pokud částka použita nebude, přijatý dar bude dárci vrácen. 

5) Dary, ve výši 44.134,92, určené na projekty, které k 31.12.2017 nebyly ukončeny 

zachycuje účet dohadné účty pasivní. Dary budou následně zúčtovány v roce 2018. 

6) Náklady spojené s činností nadačního fondu za rok 2017 činí 9.606,- Kč.  
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Poděkování dárcům 
 

Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří nám v roce 2017 projevili svou přízeň a nadační fond 

v roce 2017 podpořili: 

 

HENKEL ČR, spol. s r. o. 

Církev Milost Ústí nad Labem  

DAN-MORAVIA AGRAR, a. s.  

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem 

Ing. Bedřich Menzl  

Mgr. Světlana Petrová  

Ing. Jana Vrbová  

Ing. Markéta Fedorová  

Kristina Nováková 

Pavel Novák  

Bc. Gabriela Jelínková  

Kateřina Kneprová 

Renata Petrboková 

Martin Horák 

Gabriela Filipová 

Soňa Růžičková  

Ing. Eduard Tržil 

Radek Rouč  

Zuzana Neschnerová  

Lenka Cmuntová  

Ing. Petra Gruberová  

H. Kmochová 

Jakub Střelka 

a anonymní dárci. 

 

Poděkování patří též všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám s organizací 

a zajištěním projektů pomáhali a svým neutuchajícím elánem a chutí pomáhat potřebným 

všechny spolupracovníky nadačního fondu motivovali. 

 

 

 

V Jílovém 19.04.2018 

 

  ..........................................  

  Ing. Jana Vrbová 


