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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL 
ZA ROK 2016 
(dále jen „nadační fond“) 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU PEČOVATEL 

 
Vznik nadačního fondu: 21. 2. 2012 
  
Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 880 
 
Celková výše majetkového vkladu při založení nadačního fondu: 300 000 Kč 
 
Sídlo: Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 191/13, PSČ 100 00 
Identfkační číslo: 24212164 
Číslo bankovního účtu: 107-1988080227/0100 
 
Správní rada:    Vladimír Mocek – předseda správní rady  

PaedDr. Michal Černý – člen správní rady 
Jiří Boháček – člen správní rady 
Daniel Hejzlar – člen správní rady 

 
Dozorčí rada:   Dana Dvořáková – předsedkyně dozorčí rady  

Ing. Ján Jackanič – člen dozorčí rady 
Mgr. Tomáš Polívka – člen dozorčí rady 

 
Podrobnější  údaje  týkající  se  orgánů  nadačního  fondu,  jeho  majetku,  podmínek  a  způsobu  poskytování  nadačních 
příspěvků upravuje statut nadačního fondu. 
Statut nadačního fondu je k nahlédnut na webových stránkách www.pecovatel.cz nebo v sídle nadačního fondu. 
Výroční zpráva Nadačního fondu Pečovatel 2015 je zveřejněná na webových stránkách www.pecovatel.cz. 

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU 

 
Nadační  fond  vznikl  za  účelem  ochrany  lidských  práv,  podpory  sociálního  začlenění  a  prevence  sociálního  vyloučení.  

Cílem nadačního fondu je dofnancování asistenční péče lidem, kteří nemají dostatečné fnanční prostředky na úhradu 

těchto  služeb,  aby  mohli  zůstat  co  nejdéle  ve  svém  přirozeném  domácím  prostředí.  Nadační  fond  sbírá  fnanční 

prostředky  prostřednictvím  webových  stránek  a  obchodních  zástupců,  a  tyto  prostředky  pak  dle  statutu  nadačního 

fondu přerozděluje. 

Nadační fond již dlouhodobě spolupracuje se spolkem HEWER, z.s., který je v současné době největším poskytovatelem 
osobní asistence v ČR (dle počtu odsloužených asistenčních hodin u klientů). V roce 2017 plánuje rozšířit spolupráci o 
dalšího poskytovatele osobní asistence na území ČR, kde spolek HEWER služby neposkytuje. Cílem je postupně rozšířit 
působnost Nadačního fondu po celé České republice. 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016  
V roce 2016 jsme intenzivně rozjeli marketng a reklamu na sociálních sítch, s cílem seznámit co nejvíce lidí s naší 

činnost a získat tak pro potřebné lidi co nejvíce individuálních dárců prostřednictvím webových stránek 

www.pecovatel.cz. Úspěšně. Výše fnančních příspěvků se zvedla více než o 100%. Naší další aktvitou, která se ukázala 

jako velmi účinná, je partcipace na veřejných akcích. V roce 2016 jsme se tak účastnili akcí se sportovním a kulturním 

zaměřením, kde jsme vsadili na přímé oslovování lidí pomocí charitatvního bazaru a soutěží na kompenzačních 

pomůckách pro zdravotně znevýhodněné. Výtěžky z těchto akcí jsou vždy rozděleny v plné výši klientům nadačního 

fondu.  

Rok 2016 byl též prvním rokem, který odstartoval pořádání vlastních benefčních akcí nadačního fondu. Tento rok to byl 

Charitatvní večer plný písniček a dárků, kde nás svým vystoupením podpořila Martna Pártlová, Anička Slováčková nebo 

kapela Lístek.    

Nadační fond Pečovatel přišel v tomto roce s novinkou v podobě Pečovatelského listu, který je vydáván dárcům, kteří se 

rozhodnou pro pravidelné měsíční dárcovství v jakékoliv výši. Pečovatelský list je přílohou této výroční zprávy na straně 

22.  Pro  potřeby  propagace  nadačního  fondu  vznikly  další  propagační  materiály,  jako  roll  up  nebo  kartčky  a  plakáty 

klientů (ukázka též na straně 22). Na webových stránkách také spatřilo světlo světa nové 5minutové video o nadačním 

fondu, za jehož natočení a zpracování děkujeme paní Hance Kosové, která tak učinila bez nároku na honorář. 

Do nadačního fondu jsme v roce 2016 přijali 10 nových klientů a 7 klientům jsme prodloužili smlouvu.   

CÍLE NADAČNÍHO FONDU NA ROK 2017 
 

 V roce 2017 bychom rádi rozšířili ještě více povědomí o nadačním fondu pomocí sociálních sít, zejména prostřednictvím 

Facebooku,  jehož  vliv  na  výši  příspěvků  je  obrovský.  Cílem  je  přivést  lidi  z Facebooku  na  webové  stránky  nadačního 

fondu, kde si každý zvolí formu dárcovství a stane se pravidelným dárcem. Na Facebooku chceme lidi oslovovat dobře 

cílenou reklamou a také pravidelným informováním o životě klientů. 

V této  oblast  nám  pomůže  nový  kolega/kolegyně,  kterého  plánujeme  přijmout  na  poloviční  úvazek.  Nový  kolega  se 

bude věnovat rozvoji sociálních sít, propagaci, komunikaci na veřejných sítch a také se bude podílet na pořádání akcí 

nadačního fondu.  

 Rádi bychom se účastnili ve větší míře veřejných akcí, které mají za cíl seznámit veřejnost s činnost nadačního fondu a 

získávat fnančních prostředky na asistenční péči pro klienty nadačního fondu. 

Rozhodli jsme se, že v tomto roce začneme shánět Patrony z řad známých a významných osobnost pro každého z klientů 

nadačního fondu. 

V roce  2017  plánujeme  inovaci  webových  stránek  www.pecovatel.cz,  která  přinese  návštěvníkům  větší  přehlednost  a 

více informací. 

Rádi bychom dosáhli měsíčního výběru fnančních prostředků na klienty ve výši 75 000,-Kč.  

V roce 2017 bychom rádi začali spolupracovat s novým poskytovatelem sociální služby a rozšířili tak pomoc do dalších 

míst v České republice. 

Stále  si  dáváme  za  cíl,  abychom  v lidech  probudili  chuť  a  touhu  pomáhat  „bližnímu  svému“  a  aby  byla  pro  všechny 

pomoc radost.  
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Akce, na kterých jsme se prezentovali:  

 

1) Zažít město jinak 
Akce, která se uskutečnila 17. 9. 2016 na Základní škole německo-českého porozumění na Praze 8. Tým nadačního fondu 

uspořádal  závody  na  mechanickém  vozíku  pro  invalidy,  s chodítkem  a  francouzskými  berlemi.  Rozdávaly  se  nejen 

odměny  za  sportovní  výkony,  ale  také  letáky  a  vizitky.  V  průběhu  14  dnů  po  akci  byl  zaznamenán  nárůst  fnančních 

příspěvků na webových stránkách www.pecovatel.cz. 

  

 

2) Libeňský běh kolem Meteoru 
První ročník akce Libeňský běh kolem Meteoru se konala 6. 10. 2016 v areálu sportoviště SK Meteor. Nadační fond zde 

vystupoval jako spolupořadatel. Závod na 5 kilometrů přilákal 74 běžců, ale kvůli nevlídnému počasí nakonec běželo jen 

39 statečných. Ti se před startem rozhodli, kterému z klientů nadačního fondu věnují své startovné. Přijela nás navštvit 

klientka Jitka Trávníčková se svým manželem. Výtěžek ze startovného na této akci byl pěkných 13 000 Kč. 
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3) Předvánoční blešák na baráku  

Pro kolegy ze spolupracujícího spolku HEWER jsme 22. - 23. 11. 2016 uspořádali „Blešák na baráku“. Nakoupit se dalo 

oblečení pro dět a dospělé, obuv, hračky, knihy, nejrůznější doplňky a drobnost. Nakupující si vybrali klienta, kterému 

svým nákupem přispějí na asistenční péči. Během akce bylo na účty klientů věnováno 9 425 korun.  

 

  

4) Vánoční charitatvní večer 

Dne  8.  12.  2016  jsme  uspořádali  vlastní  benefční  akci  s  názvem  „Vánoční  charitatvní  večer“.  Během  večera,  který 
moderovala Lenka Pixová ze společnost PixaPro, vystoupila Anna Julie Slováčková, Martna Pártlová a folková kapela 
Lístek. Na jevišt promluvili klient nadačního fondu Jitka Trávníčková, Jana Hofmanová a maminka malého Honzíka. Na 
tuto akci jsme vytvořili originální vstupenky s příběhy a fotkami klientů. Hosté si tak vybrali vstupenku s člověkem, na 
kterého přispějí vstupné. Neplatlo se ale v hotovost na místě, ale až doma a on-line. Předat peněžní šeky v celkové výši 
38 122 korun přišli zástupci společnost Přerost a Švorc spol. s r.o., Hospital IN, Dech života a ComAp. V rámci večera 
jsme též vydali několik Pečovatelských listů pro pravidelné dárce. Významným bodem večera byla hodnotná tombola, o 
kterou byl veliký zájem. Celkově jsme z tomboly získali 30 750 korun.  
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5) Vánoční blešák ve škole       
15.  12.  2016  jsme  na  ZŠ  německo-českého  porozumění  obohatli  program  vánočních  besídek  dět  o  prezentaci  NF 

Pečovatel prostřednictvím „blešáku“. Pro klienty Pečovatele jsme získali 10 000 Kč.  
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KLIENTI NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2016 
 

Klient Věk Diagnóza Kraj 

1. Matěj K. 9 let Po operaci mandlí v kómatu Jihomoravský 

2. Jaroslav J. 85 let Ochrnutý po mrtvici, diabetk Jihomoravský 

3. Alena H. 79 let Diabetk, kardiak Královehradecký 

4. Jan D. 41 let Mozková obrna, kvadruplegie Pardubický 

5. Irena G. 84 let Těžká forma artrózy Plzeňský 

6. Petr S. 41 let Dětská mozková obrna Plzeňský 

7. Helena J. 81 let Parkinsonova choroba Praha 

9. Jana H. 42 let Po operaci na invalidním vozíku Praha 

8. David Š. 12 let Autsmus, ADHD Středočeský 

9. Jan P. 5 let Těžká forma autsmu Středočeský 

11. Tadeáš T. 8 let Dětská mozková obrna Středočeský 

12. Jitka T. 47 let Roztroušená skleróza Středočeský 

13. Miroslav B. 46 let Roztroušená skleróza Středočeský 

14. Zuzana K. 53 let Revmatoidní artritda Středočeský 

15. Frantšek P. 8 let Nevidomý, mentální retardace Středočeský 

16. Věra S. 82 let Dětská mozková obrna Ústecký 

17. Eva R. 76 let Roztroušená skleróza, rakovina Ústecký 

            DARY KLIENTŮM NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL V ROCE 2016 

Klient 
Částka převedená 
z darovacího účtu 

klientovi 

Částka darovaná přes 
webové stránky přímo 

klientovi 

Celková částka převedená 
klientovi 

Alena H. 10 500 Kč 7 707 Kč 18 207 Kč 

David Š. 14 722 Kč 16 902 Kč 31 624 Kč 

Helena J. 20 600 Kč 53 040 Kč 73 640 Kč 

Miroslav B. 3 900 Kč 6 190 Kč 10 090 Kč 

Jaroslav J. 9 100 Kč 10 850 Kč 19 950 Kč 

Matěj K. 9 750 Kč 27 775 Kč 37 525 Kč 

Jan P. 18 450 Kč 50 573 Kč 69 023 Kč 

Irena G. 7 800 Kč 22 540 Kč 30 340 Kč 

Věra S. 28 210 Kč 42 981 Kč 71 191 Kč 

Jana H. 5 590 Kč 23 281 Kč 28 871 Kč 

Zuzana K. 11 240 Kč 1 570 Kč 12 810 Kč 

Frantšek P. 3 900 Kč 59 706 Kč 63 606 Kč 

Eva R. 17 950 Kč 40 794 Kč 58 744 Kč 

Petr S. 6 500 Kč 17 510 Kč 24 010 Kč 

Tadeáš T. 6 350 Kč 16 330 Kč 22 680 Kč 

Jitka T. 5 200 Kč 50 430 Kč 55 630 Kč 

Jan D. 0 Kč 4 297 Kč 4 297 Kč 

Tereza K. 0 Kč 468 Kč 468 Kč 

Celkem 179 762 Kč 452 944 Kč 632 766 Kč 
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KLIENTI NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL V ROCE 2016 

 

 

 

 

 

   Příspěvky pro Matěje za rok 2016 

 

 

Příspěvky pro Matěje v roce 2016 

 

 
 

 

Příspěvky pro Davida v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

4 022 7 822 6 030 2 800 4 310 500 0 0 2 700 1 480 1 700 260 31 624 

Měsíc 
 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

0 9 750 5 000 915 3 030 0 0 2 080 650 10 910 980 4 210 37 525 

Autista, sebepoškozování, ADHD. Potřebuje 60 hod./měs. -7 800 Kč, Středočeský kraj 

Po operaci mandlí v kómatu. Potřebuje 75 hod/měs. - 9 750 Kč, Jihomoravský kraj 

 
Matěj leží  po  neúspěšné  operaci  krčních  mandlí  již 
5,5 roku v kómatu. Potřebuje nepřetržitou 
24hodinovou péči. Během dne je nutné mu dávkovat 
sondou  do  břicha  tekutny,  jídlo  a  léky.  Potřebuje 
polohování, procvičování a masírování končetn.  

Náklady  na  péči  včetně  vysokých  výdajů  za  léky  a 
zdravotnický materiál výrazně překračují fnanční 
možnost  rodiny,  celkem  činí  více  než   50  000  Kč  za 
měsíc, a jsou tak vysoce nad rámec hrazených plateb 
pro zdravotně znevýhodněné dět.  
 
Klientem nadačního fondu je od března 2015. 

David je od narození trvale odkázán na individuální 
pomoc.  Jeho poruchy chování, ADHD, emoční labilita, 
atypický autsmus s projevy agrese a sebepoškozování, 
se bez pomoci a dozoru neslučují se školní docházkou. 
Od dubna 2014 začala rodina pro Davida využívat 
osobního asistenta, který pomáhá Davidovi během 
vyučování ve škole i ve volném čase s doprovodem na 
sportovní kroužek a hippoterapii. 
 
Klient Nadačního fondu od května 2015.  
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Maminka Honzíka má 3 dět a dvě z nich trpí autsmem. 

Honzík nemá vyvinutý pud sebezáchovy a je hyperaktvní. 

Vyžaduje neustálou kontrolu v domácím i cizím prostředí, 

často potřebuje i dvoučlenný doprovod.  

Asistenční péče je pro něj nepostradatelná. Odborná 

pomoc mu pomáhá učit se zvládat osobní hygienu, 

komunikovat s novými osobami a rozšiřovat si sociální 

dovednost.  

Nový klient od dubna 2016. 

 

Příspěvky pro Honzíka v roce 2016 

 

 

 

Fanda se narodil předčasně. Prodělal krvácení do 
mozku  a  mnoho  životu  ohrožujících  infekcí  a  nebyl 
schopen  samostatného  dýchání.  Dnes  v 8  letech  má 
diagnózu  DMO, středně těžkou  mentální  retardaci  a 
je téměř nevidomý (zachován pouze světlocit na 
jedno oko), jeho motorika je omezená a nemluví, má 
autstcké rysy. Velice rychle se unaví a není schopen 
dlouhého soustředění.  Fanda potřebuje neustálou 
péči a dohled. 

Nový klient od února 2016. 

 

 

Příspěvky pro Fandu v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 3 900 8 870 890 11 916 400 0 700 6 870 0 1 700 27 560 860 63 666 

 

 

Měsíc 
 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

0 7 800 0 8 840 7 537 2 807 6 344 6 507 7 787 7 007 6 767 7 627 69 023 

Honzík trpí těžkou formou autismu. Potřebuje 60 hod/měs. -7 800 Kč, Středočeský kraj 

Nevidomý, mentální retardace. Potřebuje 60 hod/měs. - 7 800 Kč, Středočeský kraj 
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.  

 

 

Honza trpí dětskou mozkovou obrnou a je 

kvadruplegik.  Zajímá se o počítače a sport -

BOCCIA  BC3,  který  provozuje  aktvně  již  skoro 

20 let, dokonce prezentoval ČR na 

paralympijských hrách v Sydney, Argentně, USA 

a  ve  Španělsku.  Velmi  rád  by  chodil  do  kina, 

divadla,  ale  díky  stávající  fnanční  situaci  si  to 

nemůže dovolit. 

V červnu 2016 ukončena smlouva na vlastní 

žádost z důvodu změny rodinných podmínek.  

 

Příspěvky pro Honzu v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM 

Výše 
příspěvku 

110 27 1 000 1 580 800 780 4 297 

 

 

 

Příspěvky pro Janu v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

0 5 590 0 2 361 1 000 1 280 4 080 4 460 3 550 1 780 3 200 1 570 28 871 

 

Jana  se  ocitla  na  invalidním  vozíku  roku  1992,  po 

operaci páteře. Přes svůj handicap dvakrát překonala 

světový rekord v plavání na 50 m volný způsob. Jejím 

největším úspěchem je 1. místo a nový paralympijský 

rekord na 50 m plavání volným způsobem, které 

získala na olympiádě v Sydney roku 2000. Její 

zdravotní  stav  se   zhoršuje,  při  používání  vozíku  se  jí 

přetrhly svaly v rameni.  Má slabší paže, potřebuje 

dopomoc s běžnými denními úkony. 

Jana je klientkou nadačního fondu od února 2016. 

Mozková obrna, kvadruplegie. Potřebuje 24hod/měs. - 3 120 Kč, Pardubický kraj 

Po operaci na invalidním vozíku. Potřebuje 43 hod/měs. - 5 590 Kč, Praha 
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Parkinsonova choroba. Potřebuje 70 hod/ měs.  - 9 100 Kč, Praha 

 

 
 
 

 
Příspěvky pro Alenu v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

0 147 5 500 4 130 4 500 1 730 2 200 18207 

 

 

 

Příspěvky pro Helenu v roce 2016 

 

 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 0 9 100 8 220 8 230 8 070 8 250 6 400 8 130 1 750 3 290 7 690 4 510 73 640 

Silný diabetik, kardiak. Potřebuje 50 hod/měs. - 6 500 Kč, Královehradecký kraj 

 Paní Alena má za sebou ošklivý pád, při kterém 
si zlomila krček stehenní kost. Protože je paní 
Alena  kardiak,  jsou  rizika  natolik  závažná,  že 
strávila nějakou dobu v LDN. Díky rehabilitaci a 
asistenční péči se ale mohla vrátt domů, kde se 
cít  nejlépe.  Bydlí  sama,  rodinu  již  nemá.  Její 
důchod  zdaleka  nestačí  na  pokryt  asistenční 
péče a tak žije v neustálém strachu, že se bude 
muset opět vrátt do LDN. Příspěvky na 
asistenční péči jí pomohou zbavit se 
všudypřítomného strachu, že přijde o svůj 
domov. 
Klientkou nadačního fondu od října 2015. Ke 

dni 27. 7. 2016 ukončena smlouva z důvodu 

úmrt klientky. 

Paní  Helena  trpí  Parkinsonovou  chorobou, 
která se stále zhoršuje a potřebuje 
nepřetržitou asistenční péči. V posledních 
pět  letech  se  její  stav  natolik  zhoršil,  že 
potřebuje trvalou péči nebo alespoň 
dohled. Dopoledne se o ni starají 
především  dcery,  ale  i  tak  využívá  rodina 
paní Heleny přes dva roky služby asistenční 
péče ve velkém rozsahu včetně nocí a 
víkendů.   
Klientkou od září 2014. 
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Od 11 let je paní Věra kvůli mozkové obrně upoutána na 

invalidní  vozík.    Přestože  má  velmi  omezené  pohybové 

možnost, snaží se, aby byl každý den jiný. Trpí takzvaným 

postpoliomyelitckým syndromem, který způsobuje, že se 

znovu objevují příznaky původního onemocnění - 

mozkové obrny. Svaly jí  opět ochabují a paní  Věra je 

odkázaná na asistenční pomoc. Žije zcela sama, rodiče již 

nemá. Skromné fnance z pozůstalost již došly a paní Věra 

potřebuje každý měsíc uhradit 50 hodin asistenční péče. 

Klientka od června 2015. 

 

Příspěvky pro Věru v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

671 8 650 4 450 5 950 4 320 2 350 5 950 6 640 6 310 4 520 6 500 12 930 71 191 

 

Jaroslav je bezdětný vdovec. Po mrtvici v roce 2011 
ochrnul  a  bez  pomoci  asistentů  se  už  neobejde.  Před 
třemi lety ho posthla mozková příhoda, která 
znehybnila levou polovinu jeho těla. Chodí pouze s 
pomocí chodítka, přesto při každém přesunu nutně 
potřebuje dopomoc, sám totž neudrží rovnováhu. Díky 
svému  asistentovi  nemusí  být  pan  Jaroslav  odkázán  na 
ústavní péči a může setrvat v domácím prostředí. 

V květnu 2016 ukončena smlouva z důvodu úmrt 

klienta. 

Klientem byl od března 2015. 

Příspěvky pro Jaroslava v roce 2016 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen CELKEM 

Výše 
příspěvku 

20 9 100 4 300 3 030 3 500 19 950 

 

Dětská mozková obrna. Potřebuje 50 hod/měs.- 6 500 Kč, Ústecký kraj 

Ochrnutý po mrtvici, diabetik. Potřebuje 70 hod/ měs. -  9 100 Kč, Jihomoravský kraj 
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Dětská mozková obrna. Potřebuje 35 hod/měs. - 4 550 Kč, Středočeský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky pro Irenu v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky pro Tadeáše v roce 2016 

Měsíc Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen CELKEM 

Výše 
příspěvku 

4 550 800 3 450 6 580 700 3 000 3 600 22 680 

 

Měsíc Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad CELKEM 

Výše 
příspěvku 

7 800 2 710 5 350 6 370 2 640 3 750 1 720 30 340 

Těžká forma artrózy. Potřebuje 60 hod/ měs. - 7 800 Kč, Plzeňský kraj 

Tadeáš se narodil jako druhé z dvojčat. Při 
narození  prodělal  dětskou  mozkovou  obrnu  a  je 
kvadruplegik. Samostatně se není schopen 
přemisťovat. Vzpřímeně sedí jen díky 
vypodkládání a rukama pohybuje jen velmi 
omezeně. Nejlepším přítelem a velkým 
pomocníkem je mu jeho dvojče, bratr Lukáš, který 
mu se vším pomáhá. Tadeáš od začátku chodil do 
běžné mateřské školky, kde udělal obrovské 
pokroky. Tadeáš má předpoklady navštěvovat i 
klasickou základní školu, ale bez asistenta to 
nezvládne. 

Nový klient od března 2016. Smlouva ukončena na 
vlastní žádost v srpnu 2016. Tadeáš má nyní svou 
asistentku pedagoga. 

 

Bolestvá  artróza  uvěznila  paní  Irenu  na  invalidní  vozík. 
Sama se už ani nepostaví. I když není soběstačná, 
nechtěla  zemřít  v  LDN,  odkud  na  vlastní  žádost  odešla. 
V jejím věku a zdravotním stavu je situace vážná a ona by 
ráda čas, který ji zbývá, strávila ve svém bytě. Tam žila se 
svým mužem, zde byla šťastná. Vlastní dět nemá. 
Vzdálení příbuzní žijí mimo město. Bez cizí pomoci 
nevstane ani z postele. Všechny volné prostředky ze 
svého  důchodu  i  sociálních  příspěvků  věnuje  na  úhradu 
asistenční  péče.  To  ale  nestačí.  Bez  osobní  asistence  se 

paní Irena neobejde.  

Klientkou  od  května  2016,  následně  smlouva  ukončena 
z důvodu úmrt klientky v listopadu 2016.  
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Dětská mozková obrna. Potřebuje 35 hod/měs. - 4 550 Kč, Plzeňský kraj 

 

Příspěvky pro Petra v roce 2016 

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

6 500 5 570 3 600 1 800 1 780 4 760 24 010 

 

 

Roztroušená skleróza. Potřebuje 30 hod/měs - 3 900 Kč, Středočeský kraj 

 

Příspěvky pro Mirka v roce 2016 

Měsíc Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

0 7 420 1 220 1 450 10 090 

Petr  je  od  dětství,  kdy  prodělal  dětskou  mozkovou 
obrnu těžce postžený a potřebuje 24hodinovou péči. 
Skoro celý život je upoután na lůžko a invalidní vozík. 
Většinu  času  se  o  Petra  stará  maminka,  která  nyní 
vážně onemocněla, občas vypomáhá i jeho bratr.  Pro 
Petra je společnost dalších lidí důležitá, proto 
navštěvuje dům sociální rehabilitace nebo denní 
stacionář, kde mu pomáhají rozvíjet jeho komunikační 
a sociální dovednost. Tím se Petrův život stává 
malinko veselejší a snesitelnější. Bez pomoci asistenta 
by tam nemohl. 
Nový klient od srpna 2016. 

Miroslavovi  diagnostkovali  roztroušenou  sklerózu 
v  roce  2000.  Zpočátku  se  mi  jen  „zvláštně“  točila 
hlava,  což  mě  jako  řidiče  kamionu  dost  rozhodilo. 
Následně jsem absolvoval „kolečko vyšetření“ a 
diagnóza byla potvrzena. Po roce jsem se vrátl do 
zaměstnání, už ne jako řidič ale do kanceláře. 
Později se nemoc ukázala z té horší strany, začaly i 
problémy  s pohyblivost.  Manželka  má  naneštěst 
stejnou nemoc jako já, takže si náš život bez 
pomoci osobní asistence nedokážeme představit. 

Nový klient od září 2016. Smlouvu ukončil na 

vlastní žádost bez udání důvodu v prosinci 2016. 
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Revmatoidní artritda. Potřebuje 70 hod/měs - 9 100 Kč, Středočeský kraj 

 

Příspěvky pro Zuzku v roce 2016. 

Měsíc Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

9 100 3 710 12 810 

 

 

Roztroušená skleróza. Potřebuje 40 hod/měs. - 5 200 Kč, Středočeský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky pro Jitku v roce 2016. 

Měsíc Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

5 200 3 910 31 000 500 1 000 500 11 760 1 760 55 630 

 

V 19 t letech byla Jitce diagnostkována 
roztroušená skleróza. Většinu času tráví na lůžku 
nebo na vozíku a bez pomoci se neobejde. Velkou 
oporou je pro ni manžel a syn. Pokročilé stádium 
nemoci však přináší velké nároky na péči, která je 
nad jejich síly a možnost. Nebýt osobní asistence 
život rodiny by se zhroutl. V konečném důsledku 
by mohlo dojít i ke ztrátě bydlení. 

Nová klientka od května 2016. 

Revmatoidní  artritda  se  Zuzaně  začala  projevovat  ranní 
ztuhlost zápěst. Zpočátku se zápěst lehce rozhýbalo, 
jenže toto onemocnění je zákeřné v tom, že se postupně 
přidávají  další  klouby  a  ráno  se  pak  rozhýbat  trvá  delší 
dobu a navíc rozsah pohybu kloubu se zmenšuje. Já jsem 
navíc  měla  tu  smůlu,  že  jsem  měla  toto  onemocnění  od 
dětství. Během let jsem prošla náročnou léčbou infuzemi, 
zlatými injekcemi, byla hospitalizována, ale nemoc se stále 
zhoršovala.  Od  roku  2003  je  Zuzana  zcela  upoutána  na 
lůžko.  Bez  pomoci  osobního  asistenta  by  se  neobešla  a 
nemohla žít doma.  

Nová klientka od listopadu 2016. 
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Roztroušená skleróza, rakovina. Potřebuje 85 hod/měs - 11 050 Kč, Ústecký kraj 

 

Příspěvky pro Evu v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 

Výše 
příspěvku 

7 800 6 326 6 480 1 990 5 280 7 260 6 340 5 418 5 750 6 100 58 744 

Již  pět  let  maže  jakási  neviditelná  ruka  paní  Evě 
veškeré  vzpomínky  z  jejího  života.  Alzheimerova 
choroba postoupila do svého posledního stádia a 
stejně  neúprosná  je  i  rakovina,  kterou  paní  Eva 
má. Přesto žije ve svém bytě sama. Každý den za 
ní  chodí  její  dcera,  která  o  ni  pečuje.  Ráno  pak 
přichází  asistentka.  Samotná  komunikace  s  paní 
Evou je už také  velmi  náročná.  Bez  asistenční 
péče se paní Eva neobejde.  

Nová klientka od dubna 2016.  
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PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2016 
 

Nadační fond Pečovatel v roce 2016 přijal fnanční dary od jmenovitých nebo anonymních dárců v celkové výši 651 652 

Kč. Z darovacího účtu „Křídla pomoci“ jsme v průběhu roku 2016 přispěli na dofnancování osobní asistence částkou 186 

912 Kč.  Nadační fond Pečovatel v roce 2016 neposkytl žádný fnanční dar mimo projekt „Pomoc potřebují.“       

A. Přijaté dary v roce 2016 

Celková výše přijatých darů v r. 2016 představuje částku 665 388 Kč. 

V roce 2016 přispělo na asistenční péči 89 jmenovitých dárců.  

Celkově se v roce 2016 uskutečnilo 540 dárcovských převodů. 

Velmi si vážíme všech dárců a děkujeme za jejich příspěvky, které byly použity na zaplacení osobní asistence klientů 
Nadačního fondu Pečovatel v plné výši. 

 

B. Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2016 

Celková výše příspěvků poskytnutých v r. 2016 klientům z darovacího účtu „Křídla pomoci“ představuje částku 186 912 Kč. 

C. Spolupracující společnost a dobrovolníci 

 

V roce  2016  jsme  navázali  úzkou  spolupráci  s externími  spolupracovníky,  kteří  se  stali  velkým  přínosem  v  rozvoji 

Nadačního  fondu  Pečovatel.  Všichni  reprezentují  obory,  které  nejsme  schopni  uvnitř  nadačního  fondu  zastoupit. 

Spolupracují s námi dobrovolně bez nároku na honorář nebo pouze za symbolickou částku.  

Grafk  Jan  Motl,  který  vytvořil  všechny  grafcké  návrhy  již  zmíněných  propagačních  materiálů,  podílel  se  na  vzniku  a 

úpravách webových stránek a jeho spolupráce využíváme též při výrobě propagačních materiálů na veškeré veřejné akce 

nadačního fondu.  

Propagační materiály za nákladové ceny tskne Jiří Jandáček. 

Velkým  přínosem  je  pro  nás  spolupráce  s Hanou  Kosovou,  majitelkou  neziskové  organizace  Budu  pomáhat,  která 

vytvořila zcela zdarma videoreportáž o nadačním fondu. Toto video bylo prezentováno v rámci Vánočního charitatvního 

večera a stalo se nedílnou součást webových stránek Nadačního fondu Pečovatel.  

Šestnáctletý student Vilém Hořínek nám pomáhá s programováním webových stránek www.pecovatel.cz., které budou 

v nové podobě spuštěny v lednu 2017. Jsme vděčni Ondřejovi Slámovi, profesionálovi ze společnost Arakis za spolupráci 

v oblast grafcké podoby webových stránek a technickou instruktáž.   

V oblast komunikace s veřejnost (PR) nám je velkým pomocníkem PR agentura Ariston. Jan Vávra, Lucie Bergerová a 

další kolegové nám pomáhají zcela zdarma s propagací nadačního fondu. 

Lenka  Pixová  ze  společnost  PixaPro  moderovala  Vánoční  charitatvní  večer,  na  který  též  zajistla  účinkující  Martnu 

Pártlovou a Annu Julii Slováčkovou.  Všichni vystoupili zdarma, bez nároku na honorář. 
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V loňském  roce  nám  projevila  svoji  podporu  náměstkyně  primátorky  hl.  m.  Prahy  prof.  Ing.  Eva  Kislingerová  CSc. 

návštěvou na námi pořádaném Vánočním charitatvním večeru.  

Musíme  zmínit  také  všechny  dobrovolníky  ze  společnost  HEWER.  Poděkovat  přátelům  a  blízkému  okolí,  kteří  nám 

poskytli pomoc při přípravě a realizaci veřejných akcí nadačního fondu. 

Moc  děkujeme  za  nás  i  klienty  nadačního  fondu  všem  dobrovolníkům,  kteří  pomáhají  nadačnímu  fondu  s naplněním 

jeho cílů a poslání. 

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ  
 

V roce 2016 byla v pracovním poměru zaměstnána Zlata Kasová na pozici PR specialista. Jako dobrovolníci pro Nadační 

fond Pečovatel pracovala Monika Hlinková, Ladislava Megerová, Johanka Hipská, Lucie Kouřilová, Kateřina Rožníčková a 

Lukáš Prchal.   

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍ 
 

Jsme si vědomi toho, že oslovování lidí přes sociální sítě je pouze jednou z možnost. Proto pořádáme nebo se účastníme 

akcí,  kde  máme  možnost  prezentovat  nadační  fond  a  seznámit  lidi  s  životními  příběhy  našich  klientů  a  s činnost 

nadačního fondu.  

Námi plánované akce na rok 2017 

1) Poslední víkend v květnu (26.- 27. 5.) budeme pořádat neBUBAzar. Jedná se o charitatvní bazar oblečení, doplňků, 

knih, atd. Klient Nadačního fondu dostanou 100% výtěžku z prodeje. 

2) V rámci akce „Zažít město jinak“(16. září) se budeme prezentovat na Praze 10. 

3)  Na  základě  pozvání  Městských  úřadů  v Praze  se  budeme  účastnit  akcí,  které  budou  svým  založením  vhodné  pro 

prezentaci nadačního fondu.  

3) V prosinci budeme opět organizovat Vánoční charitatvní akci.  

Partcipace nadačního fondu na dalších akcích bude vznikat v průběhu roku 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY 

UKÁZKY PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 

Leták 

 

Rollup       Pečovatelský list 
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