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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 340,407 01 Jílové - Kamenná 

 

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 

 



Nadační fond Mana potřebným 
Azalková 340,  407 01 Jílové-Kamenná 

info@manapotrebnym.cz 

Stránka 2 z 7 
 

Činnost nadačního fondu 
 

Vážení a milí přátelé,  

 

 

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 2019 podařilo uskutečnit, patří: 

 

• Potraviny na vařící dny 

Projektem bychom chtěli pomoci ZDVOP Střekováček při nákupu potravin na vařící dny, při 

kterých se děti o víkendech  učí vařit. 

Projekt realizován v částce 5.000,- Kč 

 

• Nábytek pro vybavení pokoje 

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

finanční prostředky na zakoupení nábytku do pokojíčku pro dvě děti. 

Projekt realizován v částce 5.500,- Kč 

 

• Letní tábor pro děti z dětského domova 

 

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

finanční prostředky na uhrazení letního tábora pro 3 děti.  

Projekt realizován v částce 15.000,- Kč 

 

• Prázdninový pobyt pro děti z dětského domova 

 

V rámci tohoto projektu byly Dětskému domovu Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace 

darovány finanční prostředky na uhrazení 11-denního pobytu v Harachově u Sedlčan.  

Projekt realizován v částce 20.500,- Kč 

 

• Apolinářská nedonošeňátka 

 

Tímto projektem jsme zakoupili křeslo Eleganza Sito B na oddělení intermediární péče za 

účelem klokánkování pro nedonošená předčasně narozená miminka. 

Projekt realizován v částce 27.831,50,- Kč 
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• Spotřební materiál pro Hospic 

Projektem jsme darovali finanční prostředky na nákup spotřebního materiálu pro domácí 

HOSPIC TEMPUS, z.s. 

Projekt realizován v částce  20.000,- Kč 

 

• Potraviny na vařící dny 

Projektem jsme ZDVOP Střekováček uhradili potraviny použité na vařící dny, které probíhají 

2x měsíčně (4 dny), kdy se 30 dětí z dětského domova ve 4 skupinkách učí s tetami 

samostatně vařit. 

Projekt realizován v částce 5.000,- Kč 

 

• Hygienické prostředky pro děti 

Projektem jsme Dětskému domovu a Školní jídelně, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, 

příspěvková organizace, pomohli zakoupit sprchové gely, šampony, prášky na praní, toaletní 

papíry a dezinfekce pro děti. 

Projekt realizován v částce  2.000,- Kč 

 

• Permanentky do zoo 

Projektem jsme Klokánku (FOD Ústí nad Labem) zakoupili 3 vstupenky „2+1 ZDARMA“ do 

ZOO Ústí nad Labem pro 1 dospělého a 2 děti. 

Projekt realizován v částce             480,- Kč 

 

• Školní družina a obědy  

Projektem jsme přes Dobrovolnické centrum finančně zajistili obědy a školní družinu pro dítě 

ze sociálně slabé rodiny. 

Projekt realizován v částce 2.000,- Kč 

 

• 2 postele pro dětský domov 

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

finanční prostředky na zakoupení dvou postelí do dětského pokojíčku. 

Projekt realizován v částce                                                                                  10.000,- Kč 

• Vánoce pro matky s dětmi z azylového domu  

Finanční částkou vybranou na tento projekt jsem se podíleli na zajištění štědrovečerní večeře 

a zakoupení dárků pro děti a jejich matky. 

Projekt realizován v částce                                                                                     10.500,- Kč 
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Mezi nové projekty naplánované pro rok 2020 můžeme zařadit 

 

• Vybavení pokoje pro dva chlapce z dětského domova 

• Záchrana bydlení pro vdovu a jejích šest dětí 

• Klokánkovací křeslo pro nedonošeňátka v porodnici u Apolináře 

 

 

a řada dalších projektů. 
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Finanční údaje a zhodnocení hospodaření 
 

Rozvaha k 31. 12. 2019 (v Kč) 

   
AKTIVA Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

Peněžní prostředky v pokladně 1 Kč 1 Kč 

Peněžní prostředky na bank. účtu 36 919Kč 1 450 Kč 

Aktiva celkem 36 920 Kč 1 451 Kč 

   
PASIVA Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

Vlastní jmění 1 000 Kč 1 000 Kč 

Dohadné účty pasivní 35 920 Kč 451 Kč 

Dodavatelé 0 Kč 0 Kč 

Pasiva celkem 36 920 Kč 1 451 Kč 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát za rok 2019 (v Kč) 

   
NÁKLADY Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Ostatní služby    

Mzdové náklady 8 050 Kč   

Dary 135 711 Kč   

Náklady celkem 143 761 Kč   

   
VÝNOSY Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Přijaté dary 143 761 Kč   

Výnosy celkem 143 761 Kč   

 

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

2) Nadační fond nemá k 31. 12. 2019 žádné zásoby. Všechny nakoupené hmotné dary byly 

do konce roku 2019 předány obdarovaným. 

3) Dary ve výši 451,-  Kč určené na projekty, které k 31. 12. 2019 nebyly ukončeny 

zachycuje účet dohadné účty pasivní. Dary budou následně zaúčtovány v roce 2020. 

4) Náklady spojené s činností nadačního fondu za rok 2019 činí 8 050,- Kč.  




