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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
Identifikační 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 nahlédnutí v sídle nadačního fondu.
Výroční zprávy 2014 a Výroční zpráva 2015 Nadačního fondu Pečovatel jsou zveřejněné 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 dofinancování asistenční péče lidem, kteří
nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu těchto služeb, aby mohli zůstat co nejdéle ve
svém přirozeném domácím prostředí. Nadační fond sbírá finanční prostředky prostřednictvím
webových stránek a obchodních zástupců, a tyto prostředky pak dle statutu nadačního fondu
také 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 budoucnu plánuje nadační fond navázat spolupráci s dalšími smluvními
poskytovateli asistenční péče.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
Rok 2015 byl pro Nadační fond Pečovatel velmi zásadní a průlomový. V první polovině roku
jsme intenzivně pracovali na vytvoření nového systému fungování nadačního fondu, na základě
kterého jsme spustili nové webové stránky www.pecovatel.cz, jež se pyšní svým unikátním a
ojedinělým systémem přispívání on-line na konkrétní klienty. Na základě tohoto systému
nadační fond garantuje finanční příspěvek klientovi první měsíc po uzavření smlouvy. Měsíce
následující si klient sbírá finanční prostředky prostřednictvím webových stránek sám. Dárce na
webových stránkách může přispívat konkrétně na jednotlivé klienty podle různých kritérií
(druh postižení, věk, příběh, místo, bydliště, apod.) nebo neadresně na „Křídla pomoci“. Na
„Křídlech pomoci“ shromažďujeme neadresné dary, které každý měsíc přerozdělujeme
klientům podle jejich potřebnosti a výše nasbíraných finančních prostředků. Z „Křídel pomoci“
též přispíváme novým klientům na 1. měsíc asistenční péče.
Do nadačního fondu jsme v roce 2015 přijali pět nových klientů a sedmi klientům jsme
prodloužili smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

CÍLE NADAČNÍHO FONDU
V roce 2016 bychom rádi, aby měl nadační fond 50 klientů a měsíční výběr nadačního
příspěvku se pohyboval kolem 50 tis Kč.
Dále bychom rádi, aby se naše řady posílily o nového kolegu, který se bude podílet na rozvoji,
propagaci, fundraisingu a dalších dílčích úkonech.
Dále si klademe za cíl vytvořit nové webové stránky, které budou plné různorodých akcí,
odlehčeného humoru, dokonalejší grafiky, a také by je měla zpestřit speciální hra pro
návštěvníky stránek. Ruku v ruce s novým webem bychom se chtěli zaměřit na větší propagaci
nadačního fondu na sociálních sítích, a to především na Facebooku, který nám zajistí větší
návštěvnost webových stránek, a tím se zvýší počet přímých dárců.
Pracujeme na tom, aby se nadační fond tento rok mediálně zviditelnil. Mezi nejdůležitější
činitele tohoto cíle poslouží tisk, rozhlas, internetová media a veřejné akce. Tyto veřejné akce
jsou jedním z nejdůležitějších propagačních pilířů nadačního fondu, jmenovitě se jedná
především o účastech na koncertech, festivalech, letních a dalších akcích.
Dalším okruhem zájmu je začlenit nadační fond na dárcovské servery, jakými jsou například
Gift a Daruj.
Posledním a neméně důležitým cílem je získat adekvátního a reprezentativního patrona pro
Nadační fond Pečovatel.
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KLIENTI NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2015

Věk

Klienti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

Matěj K.
David Š.
Tereza K.
Petra Š.
Jan D.
Jana H.
Štěpánka B.
Alena H.
Helena J.
Věra S.
Jaroslav J.
Jarmila D.

9
12
14
19
41
42
46
79
81
82
85
91

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Diagnóza

Kraj

po operaci mandlí v kómatu
autismus, ADHD
po operaci mentální postižení
po očkování mentální postižení, upoutána na lůžko
mozková obrna, kvadrupedie
po operaci páteři skončila na vozíku
mozková obrna
silný diabetik, kardiak
Parkinsonova choroba
dětská mozková obrna
ochrnutý po mrtvici, diabetik
Alzheimerova choroba

Jihomoravský
Středočeský
Praha
Středočeský
Pardubický
Středočeský
Praha
Královehradecký
Praha
Ústecký
Jihomoravský
Praha

PŘEROZDĚLENÍ DARŮ Z KŘÍDEL POMOCI NAŠIM KLIENTŮM
Částka

Klient
Alena H.

6 500,00

David Š.

26 513,00

Helena J.

72 580,00

Jan D.

3 120,00

Jaroslav J.

1 428,00

Matěj K.

20 945,00

Petra Š.

6 500,00

Tereza K.

12 850,00

Věra S.

42 617,00

Celkem

193 053,00
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OSOBNÍ PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Matěj K., 9 let
Po operaci mandlí v kómatu. Potřebuje 75 hod. asistenční péče měsíčně (9 750 Kč).
Jihomoravský kraj

Matka: „Představte si, že máte zdravé a veselé dítě a pak o něj v jedné hloupé chvíli
přijdete, ale jen na půl…“
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 tekutiny, jídlo a léky.
Potřebuje polohování, procvičování a masírování končetin.

Náklady na péči včetně vysokých výdajů za léky a zdravotnický materiál výrazně překračují
finanční možnosti rodiny. Celkem činí více než 50 000 Kč za měsíc, a jsou tak vysoce nad
rámec hrazených plateb pro zdravotně znevýhodněné děti. Zdravotní pojišťovna i současný
sociální systém tolik peněz neposkytují.
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David Š., 12 let
Autista, sebepoškozování, ADHD. Potřebuje 60 hod. asistenční péče měsíčně (7 800 Kč).
Středočeský kraj

Matka: „David trpí těžkým autismem a sebepoškozováním, potřebuje neustálý dohled
včetně školní asistence.“

David je od narození trvale odkázán na individuální pomoc. Jeho diagnózy, ADHD, poruchy
chování, emoční labilita, atypický autismus s projevy agrese a sebepoškozování, se bez pomoci
a dozoru neslučují se školní docházkou.

Od dubna 2014 začala pro Davida využívat profesionální osobní asistenci Hewer, z. s.,
a rodinná situace se díky tomu výrazně zlepšila. Asistent Davidovi pomáhá během vyučování
ve škole i ve volném čase s doprovodem na sportovní kroužek a hippoterapii.

Osobní asistence umožňuje Davidovi žít doma jako ostatní děti jeho věku a zabraňuje krajnímu
řešení situace, tedy jeho umístění do ústavu.
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Tereza K., 14 let
Terezka má trvalé poškození mozku. Potřebuje 25 hod asistenční péče měsíčně (3 250,-Kč).
Praha

Matka: „Terezka je skvělá, udělala strašně velikej pokrok a pořád dělá. I když tohle
všechno lehké není, snažíme se s tím prát. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc, moc
děkujeme a vážíme si toho.“

Půl roku po narození se u Terezky projevily zažívací potíže a musela podstoupit těžkou operaci
centrálního žilního vstupu, při které došlo k srdeční zástavě. Následkem bylo trvalé postižení
mozku a celkové omezení Terezčiny pohyblivosti. Díky trpělivosti matky a využití speciálních
rehabilitačních metod dnes Terezka chodí, ale má mentální postižení. Výživu navíc nadále
dostává nitrožilně.

Terezka potřebuje trvalou péči a dopomoc. Zatímco navštěvuje praktickou školu, matka,
samoživitelka, chodí pracovat. Ve zbylém čase se stará o dceru. Bohužel je Terezka pro své
postižení často nemocná a do školy nemůže. V té době rodině pomáhají osobní asistenti, kteří
potřebnou péči a dohled zajišťují za matku.
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Petra Š., 19 let
Po dětském očkování mentální postižení. Potřebuje 27 hod. asistenční péče měsíčně (3 510 Kč).
Středočeský kraj

Petře i její rodině by pomohla podpora v rozsahu 12 000 Kč měsíčně, která by jí zajistila
90 hodin tolik potřebné profesionální osobní asistence, na jejíž pokrytí rodině nezbývá..

Petra nečekaně zareagovala na očkovací látku podanou ve třech měsících věku. Do té doby
normální průběh Petřina fyzického vývinu se zastavil. Petra je celoživotně upoutána na lůžko a
plně odkázána na 24hodinovou péči svých rodičů. Nemluví, je vyživována sondou přes břišní
stěnu. Zdravotní stav Petry, udržovaný velkými dávkami léků, je velmi složitý a nestabilní,
často se přidávají plicní potíže.

Péče o Petru je pro rodiče velmi náročná, psychicky i fyzicky - a samozřejmě také finančně.
Rodinná situace je ale ještě složitější: Petřini rodiče mají kromě své nemohoucí dcery na starost
ještě dva syny: Davida, s diagnózou atypického autismu, ADHD a poruchy chování, a
Michala.
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Jan D., 41 let
Mozková obrna, kvadruplegie. Potřebuje 24 hod. asistenční péče měsíčně (3 120 Kč).
Pardubický kraj

„Abych mohl rehabilitovat, potřebuji navýšit hodiny, na které bohužel nemáme dostatek
peněz.“

Honza se zajímá především a počítače a sport (BOCCIA BC3), který provozuje aktivně již
skoro 20 let. S tímto sportem navštívil paralympiádu v Sydney, Argentině, USA a ve
Španělsku. Velmi rád by chodil do kina, divadla, ale díky stávající finanční situaci si to nemůže
dovolit.

Matka má důchod 8000,-Kč, syn taktéž, ale tyto prostředky jim na tolik potřebnou rehabilitaci
nestačí. Honza je velmi bystrý a moc touží po tom, aby se mohl začlenit do společnosti, chybí
mu sociální kontakt.
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Jana H., 42 let
Po operaci na invalidním vozíku. Potřebuje 43 hod. asistenční péče měsíčně (5 590 Kč).
Středočeský kraj

„Zvítězit na paralympijských hrách byl boj, teď však musím bojovat mnohem víc.“

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.

Zdravotní stav Jany se stále zhoršuje, při používání vozíku se jí přetrhly svaly v rameni pravé
ruky. Má slabší paže, potřebuje dopomoc s běžnými denními úkony, doprovody k lékaři, na
nákup. Její příjmy z daleka nepokryjí všechny její životní náklady.

10

Alena H., 79 let
Silný diabetik, kardiak. Potřebuje 50 hod. asistenční péče měsíčně (6 500 Kč).
Královehradecký kraj

„Neustále se stresuji tím, že kvůli nedostatku peněz na asistenta, budu muset opustit
domov a dožít v LDN.“

Po pádu a zlomení stehenního krčku byla paní Aleně panem doktorem doporučena LDN. Byla
moc ráda, že díky rehabilitaci a asistentkám z HEWERU se mohla opět vrátit domů, kde se cítí
nejlépe. Bohužel je teď v tíživé situaci a bojí se, že o to vše přijde. Rodinu nemá.

Nikdy se nechtěla dostat do situace, kdy o ni budou muset pečovat další lidé a bude nosit pleny,
ale asistentky z HEWERU jí pomáhají to vše zvládnout, díky nim se stále ještě cítí jako
plnohodnotný člověk. Nerada by o ně a svůj domov přišla, a tak každý měsíc žije ve strachu,
jestli to ještě finančně zvládne.
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Helena J., 81 let
Parkinsonova choroba. Potřebuje 70 hod. asistenční péče měsíčně (9 100 Kč).
Praha

Dcera: „Maminka trpí Parkinsonovou chorobou, která se stále zhoršuje a potřebuje
nepřetržitou asistenční péči.“

V posledních pěti letech se její stav natolik zhoršil, že potřebuje trvalou péči nebo alespoň
dohled. Nejprve za ní její dcery přibližně dva roky střídavě dojížděly do jejího původního
bydliště v Liberci. Nyní bydlí paní Helena s jednou ze svých dcer ve stejném bytovém domě,
ve vlastním bytě.

Dopoledne se o ni starají především dcery: podávají léky, jídlo, doprovázejí na toaletu,
kontrolují byt a dohlíží na maminku. Asistenční služby Hewer, z.s., využívá rodina paní Heleny
přes dva roky ve velkém rozsahu včetně nocí a víkendů.
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Věra S., 82 let
Dětská mozková obrna. Potřebuje 50 hod. asistenční péče měsíčně (6 500 Kč).
Ústecký kraj

„Od 11 let jsem díky mozkové obrně upoutána na invalidní vozík, i když jsem o svou
rodinu přišla, můj optimismus mě drží stále nad vodou.“

Vzhledem k paraplegii dolních končetin je paní Věra upoutána na invalidní vozík. Kromě
tohoto těžkého postižení ji trápí svalové oslabení zatížených částí těla: rukou, trupu a břišních
svalů.

Do současnosti čerpala paní Věra 5000 Kč měsíčně ze svých finančních rezerv, které
společnými silami našetřila spolu s rodiči. Úspory však docházejí, rodinu paní Věra nemá.
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Jaroslav J., 85 let
Ochrnutý po mrtvici, diabetik. Potřebuje 70 hod. asistenční péče měsíčně (9 100 Kč).
Jihomoravský kraj

„Jsem bezdětný vdovec. Po mrtvici v roce 2011 jsem ochrnul a bez pomoci asistentů se už
neobejdu.“
Před třemi lety ho postihla mozková příhoda, která znehybnila levou polovinu jeho těla. Chodí
pouze s pomocí chodítka, přesto při každém přesunu nutně potřebuje dopomoc, sám totiž
neudrží rovnováhu.
Díky svému asistentovi nemusí být pan Jaroslav odkázán na ústavní péči a může setrvat
v domácím prostředí.
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Jarmila D., 91 let
Alzheimerova choroba. Potřebuje 40 hod. asistenční péče měsíčně (5 200 Kč).
Praha

Rodina: „ Ačkoli je teta nechodící, zcela nesoběstačná a jen velmi omezeně vnímající, má
stále úsměv na tváři.“

U paní Jarmily se před šesti lety projevila stařecká demence, která postupně omezovala její
schopnost jakékoliv sebeobsluhy a Jarmila nemohla dále zůstávat doma samotná. V posledním
roce je tak zcela závislá na péči ostatních. Přesto rodina paní Jarmily nikdy neuvažovala o jejím
umístění do jakéhokoli pečovatelského zařízení. Příbuzní paní Jarmily jsou přesvědčeni, že tam
by se nedávných devadesátin nedožila.

Rodina se pokoušela postarat se o ni sama i na úkor svých zaměstnání. To bylo však
dlouhodobě neúnosné, proto začala využívat služeb osobní asistence.

15

16

PŘEHLED O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2015
A. Přijaté dary v roce 2015
Celková výše přijatých darů v r. 2015 představuje částku 549.904,- Kč.
Dárce

Celkem za 2015
30 010,00
15 000,00
650,00
51 960,00
880,00
37 970,00
50,00
3 070,00
19 630,00
150,00
29 430,00
20 000,00
25 000,00
650,00
2 270,00
20 000,00
20 000,00
2 000,00
250,00
50,00
390,00
35 000,00
26 130,00
15 000,00
550,00
73 340,00
1 095,00
10 000,00
850,00
11 000,00
15 500,00
3 490,00
3 738,00
772,00
3 475,00

Boháček Jiří
Boháčková Lenka
Daniel - dárce si nepřál zveřejnit příjmení
Dvořáková Dana
Grolbertová Adéla
Hejzlar Daniel
Henychová Kateřina
Hipská Johana
Hlinková Monika
Horký Leoš
Hořínek Petr
Hrdinka Daniel
Hromádko Zdeněk
Hromková Kateřina
Cháb Matěj
Chlouba Petr
Jackanič Ján
Jerichová Michaela
Kotletová Petra
Kouřilová Lucie
Kubr Jan
Mandlová Eržika
Marušák Vlastimil
Mazůrka Roman
Mikešová Tatiana
Mocek Vladimír
Mocková Alena
Odráčková Evženie
Pánková Jana
Pavlíček Jiří
Polívka Tomáš
Polívková Hana
Prchal Lukáš
Puršová Jana
Rožníčková Kateřina
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Štolová Jitka
Valenta Ondřej
Anonymní dárce
GRUBER spol.s.r.o./ Ambrož Vítězslav
KART spol.s.r.o.
CELKEM

710,00
90,00
25 754,00
20 000,00
24 000,00
549 904,00

Velmi si vážíme všech dárců a děkujeme za jejich příspěvky, které tak mohly být použity na
dofinancování pomoci sociálních služeb, především na osobní asistenci poskytovanou spolkem
HEWER, z.s., se kterým nadační fond velmi úzce již několik let spolupracuje.
B. Vydané dary v roce 2015
Celková výše vydaných darů v r. 2015 představuje částku 5.000,-Kč.
Obdarovaný
Sýkora Miroslav – příspěvek na přepravu
dcery
CELKEM

Celkem za 2015
5 000,00
5 000,00

C. Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2015
Celková výše nadačních příspěvků poskytnutých v r. 2015 představuje částku 393.278,-Kč.
Klient

Celkem za 2015
25 508,00
13 650,00
12 656,00
28 560,00
39 300,00
63 688,00
45 480,00
33 780,00
30 556,00
36 400,00
1 560,00
62 140,00
393 278,00

B. Štepánka
H. Alena
K. Tereza
D. Jarmila
K. Matěj
J. Jaroslav
Š. David
Š. Petra
H. Jana
S. Věra
D. Jan
J. Helena
CELKEM

Provozní náklady ve výši 7% ročního objemu přijatých darů Nadačního fondu Pečovatel oproti
předchozímu roku byly korigovány. Stalo se tak v souvislosti se zaváděním nových produktů
NF Pečovatel a nastavováním mechanizmů pro automatizovaný provoz evidence darů a jejich
distribuce klientům. Aby nedošlo k omezení rozvojových aktivit a nových funkcí systému,
došlo oproti roku 2014 k navýšení účelových darů na provoz systému.
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2015
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