Darujte měsíčně alespoň hodinu
času s asistentem na
www.pecovatel.cz

Výroční zpráva 2018
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Vážení přátelé,
Předkládáme Vám zprávu o činnosti Nadačního fondu Pečovatel v roce 2018. Již od roku 2012
pomáháme těm nejpotřebnějším platit asistenční péči, aby mohli žít ve svých domovech.
Pomáháme maminkám hendikepovaných dětí nabrat síly, aby si mohly díky pomoci osobních
asistentů odpočinout od 24 hodinové péče o své těžce nemocné děti. Začali jsme spolupracovat
se společnostmi, díky kterým můžeme v naší práci pokračovat a nadále pomáhat těm
nejpotřebnějším a jejich rodinám s placením asistenční péče. Nejvýznamnějším partnerem pro
rok 2018 se pro nás stala spolupráce s Nadací Kooperativy, která darovala finanční prostředky
pro klienty i na provoz nadačního fondu. Jsme velice pyšní na to, že jsme mohli v roce 2018
KAŽDÝ MĚSÍC za KAŽDÉHO KLIENTA zaplatit fakturu za asistenční péči v CELÉ VÝŠI, kterou jim
pomáháme platit.
Velice si vážíme podpory všech, kteří nám pomáhají.
Za klienty, sebe a Nadační fond Pečovatel velice DĚKUJI všem společnostem a stovkám jedinců, kteří s námi pomáhají k důstojnému životu
desítkám lidí, kteří v životě neměli takové štěstí.
Monika Hlinková,
Ředitelka Nadačního fondu Pečovatel

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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 obsahuje statut nadačního fondu umístěný na webu www.pecovatel.cz.
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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 tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
domácím prostředí. Nadační fond sbírá finanční prostředky prostřednictvím webových stránek, sociálních
sítí, veřejných akcí a veřejných sbírek. Získané prostředky pak dle statutu přerozděluje potřebným lidem,
kteří jsou klienty nadačního fondu.
Nadační fond spolupracuje s poskytovatelem sociální služby osobní asistence HEWER, z.s. a Podané ruce
- osobní asistence a podporuje tak potřebné lidi v 10 krajích ČR.

NAŠE AKTIVITA V ROCE 2018
V roce 2018 jsme pokračovali v aktivním přístupu a oslovování veřejnosti hlavně prostřednictvím sociálních
sítí a veřejných akcí. Podařilo se nám navázat nové spolupráce a posunout rozjednané projekty, díky
kterým bude nadační fond moci pomáhat více klientům po skoro celé ČR.

4

Veřejné akce
Galavečer společnosti Cambridge Weight Plan 18. 1. 2018
Na začátku roku jsme byli přizváni k velkolepé události společnosti Cambridge Weight Plan, pořádající
galavečer pro své poradce z celé ČR. Charitativní výtěžek činil nádherných 136 000 Kč a klientům Nadačního
fondu Pečovatel tak moho být zaplaceno 1046 hodin asistenční péče. Děkujeme.

Benefiční večer projektu Golden Blot 20. 2. 2018
Setkání zástupců neziskových organizací, podnikatelů, tajemníků a náměstků vlády a velvyslanců s cílem
pokračovat a dále rozvíjet cíle a poslání projektu Golden Blot proběhlo 20. února v hotelu Kampa – Stará
zbrojnice. Cílem projektu je propojení uměleckého světa s charitou na mezinárodní úrovni. Děkujeme
Karlu Hlavovi za darování sošky do aukce v hodnotě 20 000 Kč. Dražba nakonec nebyla uskutečněna.
Věříme, že v roce 2019 dojde k úspěšnému zrealizování tohoto projektu.
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TV Barrandov natočila reportáže s klienty Pečovatele
01-05/2018
Do května roku 2018 byla v hlavních zprávách TV Barrandov rubrika „Pomáháme“, kde byly vysílány reportáže
o potřebných lidech. Celkem 5 reportáží bylo natočeno i s našimi klienty. Každý z klientů dostal od TV
Barrandov 10 000 Kč na zaplacení asistenční péče. Všechny reportáže jsou ke shlédnutí na www.pecovatel.
cz v sekci novinky.

NGO market 11. 4. 2018
Největší veletrh neziskových organizací v Evropě se konal v Praze ve Fóru Karlín a my jsme byli u toho.
Napekli jsme dobroty, paní Růženka, maminka našeho klienta Fandy, upletla věnečky z vrby a udělala
kočičkové kytičky. Takto vybaveni jsme lákali kolemjdoucí a přitom prezentovali návštěvníkům veletrhu
naši práci v Pečovateli.
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KOOP bazar ve spolupráci s Nadací Kooperativy 22. 5. 2018
Vstupní halu centrály pojišťovny Kooperativa v Karlíně jsme zaplnili naším charitativním bazarem. Průběh
akce a zájem lidí nás mile překvapil. Zaměstnanci nakupovali, zajímali se o činnost nadačního fondu,
ptali se na klienty a přispívali, aniž by si něco koupili. Výtěžek z této akce byl krásných 21 985 Kč a zaplatil
klientům 169 hodin asistenční péče. Děkujeme.

Kooperativa golf Cup 2018 pořádaný pro významné obchodní
partnery pojišťovny Kooperativa 29. 5. 2018
Tradiční dobročinná golfová akce pojišťovny Kooperativa se tentokrát konala ve prospěch Nadačního
fondu Pečovatel. Akce byla perfektně a hravě vymyšlená. Míčky za 130 Kč vyrobené speciálně pro tuto
příležitost, hledání maket asistentů po golfovém hřišti, hráči dostávali místo obvyklých cen vouchery na
hodiny asistenční péče pro konkrétní klienty a spoustu dalších skvělých nápadů. Nechyběla skvělá nálada,
vydařené počasí a výborná organizace. Výtěžek z této akce byl nádherných 150 000 Kč. Velice děkujeme za
velikou podporu paní ředitelce Nadace Kooperativa, Mgr. Petře Vaňoučkové a panu Ing. Martinu Divišovi,
generálnímu řediteli pojišťovny Kooperativa.
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Kampaň na životní pojištění „NA PŘÁNÍ“ od pojišťovny
KOOPERATIVA 05-06/2018
Každý nový klient pojišťovny Kooperativa, který uzavřel smlouvu na životní pojištění „NA PŘÁNÍ“ během
měsíce května a června 2018, přispěl do nadačního fondu částkou 130 Kč. Výtěžek z této kampaně byl
neuvěřitelných 500 000 Kč, kterým pojišťovna Kooperativa podpořila provoz nadačního fondu a jeho klienty.
Této spolupráce si velice vážíme a děkujeme. (Částka bude převedena Nadačnímu fondu v lednu 2019).

Charitativní bazar na akci Zažít město „Čecháč“ jinak 15. 9. 2018
Pro nás již tradiční zářijová akce proběhla opět na Praze 10 před kostelem Svatého Václava na Čechově
náměstí. Vyšlo počasí, přišlo hodně lidí a na Čecháči na ně čekal bohatý program i náš charitativní bazar.
Návštěvníci svým nákupem přispěli klientům Pečovatele na 121 hodin asistenční péče. Výtěžek činil celkem
15 710 Kč. Děkujeme.

Podzimní bazárek ve Vnitroblocku 7. 10. 2018
V krásném industriálním prostředí Vnitroblocku na Praze 7 jsme připravili bazar oblečení, hraček, her, šperků
a spousty dalších věcí. Ve prospěch klientů se vybralo 11 540 Kč na 89 hodin asistenční péče. Děkujeme.
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Dobročinný bazar v KC Novodvorská 23. 10. 2018
Za podpory místostarostky pro Prahu 4 paní Mgr. Ivy Kotvové jsme uspořádali další dobročinný bazar v Kulturním centru Novodvorská. Navzdory nevlídnému počasí na bazar návštěvníci přišli a přispěli celkovou částkou
11 641 Kč. Děkujeme.

Polštářová výzva s Instantním Patchworkem
Zuzany Vávrové 10-12/2018
Instantní Patchwork a pomoc druhým k sobě díky paní Zuzce Vávrové prostě patří. Polštářky, kterými
se mohou zdravotně znevýhodnění lidé různě podložit nebo se s nimi pomazlit, vyráběli lidé na základě
polštářové výzvy 2018. Polštářek byl jednotlivým klientům Nadačního fondu Pečovatel poslán jako
vánoční dárek. Velice děkujeme Zuzce Vávrové z www.instantni-patchwork.cz, která celý projekt dovedla k
dokonalosti a také všem, kteří polštářek ušili. Klienty dárek velice potěšil.
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Kalendář Pomoci na rok 2019 a jeho křest 27. 11. 2018
Hanka Kosová, zakladatelka spolku Budupomáhat.cz a naše dvorní reportérka, nás oslovila ke spolupráci
na tvorbě Kalendáře Pomoci. Hlavním posláním kalendáře je šířit povědomí o možnostech pomoci
potřebným. S klientkou Renatou a jejím patronem Mirkem Hrabětem jsme nafotili fotky ve stylu
MÁJ = LÁSKY ČAS. Kalendář nafotila desítka neziskovek na téma “ladí nám to” a zapojilo se i mnoho známých
tváří. Křest kalendáře se uskutečnil 27. 11. 2018 v hotelu Amarilis. Děkujeme, že můžeme být součástí
tohoto krásného projektu.

Benefiční večer v Divadle Radka Brzobohatého 4. 12. 2018
Tento rok jsme benefiční večer uspořádali za spolupráce s Divadlem Radka Brzobohatého. Herci odehráli
velmi vtipné představení Drahoušku, toužím po tobě. Po představení čekal hosty bohatý program – welcome
drink, tombola, raut, dražba tlačenky a hodinového manžela, focení, dárečky a další. Akci podpořilo mnoho
lidí i firem jak finančně, tak věcnými dary. Celkový výtěžek z této akce byl nádherných 197 240 Kč. Moc
všem děkujeme za podporu, akce se opravdu vydařila.
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Charitativní Vánoční trhy 12. 12. 2018
Paní Karolína Mathauserová se rozhodla podpořit klienty nadačního fondu prodejem vlastnoručně
vyrobených věnců na vánočních trzích Park Lane International School and Nessie English Preschool.
Děkujeme, že jsme mohli klientům zaplatit několik hodin asistenční péče.

Strom pro lepší život 12/2018
Tak jako loni se i letos plnila v Kooperativě přání utržená ze Stromu pro lepší život a my jsme byli tohoto
krásného projektu již druhým rokem součástí. Zaměstnanci Kooperativy, kteří si vybrali přání Pečovatele,
tak zaplatili několik hodin asistence jednotlivým klientům. Celkem lidé přispěli krásných 7 280 Kč klientům
Pečovatele. Krásný nápad. Děkujeme.
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NOVé SPOLUPRÁCE V ROCE 2018
Spolupráce s Nadací pojišťovny Kooperativa
Rok 2018 byl velice úspěšný navázáním spolupráce s Nadací pojišťovny
Kooperativa, která nás podpořila řadou krásných a zajímavých projektů v
průběhu celého roku 2018. Byli jsme součástí Kooperativa golf Cup 2018,
kampaně na životní pojištění NA PŘÁNÍ, firemního KOOP bazaru nebo
vánočního Stromu pro lepší život. Velice si této spolupráce vážíme a děkujeme
paní ředitelce Nadace pojišťovny Kooperativa, Mgr. Petře Vaňoučkové za
důvěru a obrovskou podporu.

Spolupráce s Divadlem Radka Brzobohatého
Za tuto spolupráci velmi děkujeme ředitelce divadla, paní Mgr. Romaně
Goščíkové a paní produkční divadla, Radce Rüster. Jen díky nim se
mohla uskutečnit koncem roku krásná benefiční akce pro Pečovatele. V
průběhu roku nám divadlo poskytlo také „volňásky“, které jsme nabízely za
symbolickou hodinovou sazbu asistentů – 130 Kč. Děkujeme.

Spolupráce se Zuzanou Vávrovou, majitelkou
společnosti Instantní Patchwork
Každý měsíc přispívá paní Zuzana několika hodinami asistenční péče
klientům Pečovatele z prodeje krásných patchworkových polštářků. Koncem
roku zorganizovala polštářovou výzvu, které se zúčastnilo na 2 desítky
dobrovolníků, kteří šili polštářky pro naše klienty. Věříme v další společné
smysluplné akce a děkujeme.

Spolupráce se společností adservis
Jedním z našich cílů pro rok 2018 byla širší propagace nadačního fondu.
Cíl se splnil také díky majiteli společnosti adservis, panu Janu Ziglerovi.
Děkujeme za dvouměsíční propagaci Nadačního fondu Pečovatel na led
obrazovce na Smíchově, kolem které denně projde až 150 000 lidí. Těšíme
se na další spolupráci.

12

Spolupráce s našimi smluvními poskytovateli
HEWER, z.s.
V roce 2018 doporučil poskytovatel sociální služby, HEWER, z.s. nadačnímu
fondu 19 potřebných lidí ve finanční nouzi. Velmi si vážíme zaměstnanců z
řad Heweru, kteří pomáhají jako dobrovolníci nadačnímu fondu s pořádáním
veřejných akcí. Někteří z nich se stali dokonce dárci a pomáhají klientům i
finančně. Děkujeme.

Podané ruce – osobní asistence
Během roku 2018 jsme přijali do nadačního fondu 5 nových klientů z
Podaných rukou, kterým pomáháme platit asistenční péči. Zaměstnancům
Podaných rukou děkujeme za spolupráci a těšíme se na její pokračování.

PROjEKTy PEČOVATELE
Třídy pomáhají
V roce 2017 jsme na základní škole v Nebušicích odprezentovali „třeťákům“ interaktivní formou činnost
nadačního fondu s cílem zapojení dětí do péče o zdravotně znevýhodněného člověka a uvědomění si, že
k pomoci druhým by neměli být lhostejní. Děti si vybraly, že budou podporovat paní Helenku, klientku
nadačního fondu. Ta se pasovala do role jejich „babičky“. Helenka s dětmi se během roku 2018 pravidelně
scházela, skládali si navzájem básničky, malovali obrázky. Mezi dětmi a „babičkou“ Helenkou vzniklo krásné
spojení. Helenku 3x ročně vozíme za dětmi na návštěvu.
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Patroni pomáhají
Zdeněk Šenkeřík
Jsme moc rádi, že jsme mohli v týmu patronů přivítat
nového „hráče“. Je jím velmi úspěšný fotbalista Zdeněk
Šenkeřík. Pro svou patronaci si vybral malého Danečka,
kterému měsíčně přispívá na asistenční péči. „Stát se
Patronem pro mě znamená být v týmu, tak jako jsem byl
zvyklý po celou svou sportovní kariéru a věnovat kousek
svého příběhu lidem, kteří denně projevují tu největší vůli,“
řekl Zdeněk. Děkujeme.

Miloš Malý
Fantastický kouzelník a mikromág, si pro své patronství
vybral malého Honzíka. Jejich setkání bylo opravdu
kouzelné. Miloš si pro Honzíka i jeho sourozence Leu a
Matěje připravil mnohá kouzelná překvapení a udělal
všem svou návštěvou velikou radost. Děkujeme.

Honza Weber
Profesionální freestylista, několikanásobný mistr světa
a Evropy ve freestyle footbagu se své role patrona
zhostil opravdu velmi zodpovědně. Zuzku navštěvuje
pravidelně. Vždy ji potěší svou přízní, květinou nebo
zákuskem a společně vždy stráví povídáním nějaký čas.
Zuzka je velmi optimistická a pozitivní dáma a návštěvy
svého patrona Honzy si vždycky moc užívá.

NOVÍ KLIENTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2018
Ludmila N. - 88 let, Stařecká demence
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Jihomoravský kraj - Brno
Klient od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018
Měsíční limit sbírky 15 600 Kč
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Jaromír G. - 25 let, mentální retardace
Poskytovatel soc. služby: Podané ruce
Olomoucký kraj
Klient od 1. 3. 2018
Měsíční limit sbírky 4 550 Kč

Jan S. - 8 let, zánět mozečku po očkování
Poskytovatel soc. služby: Podané ruce
Olomoucký kraj
Klient od 1. 6. 2018
Měsíční limit sbírky 5 200 Kč

Jiří Č. - Alzheimerova choroba, epilepsie
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Praha
Klient od 15. 6. 2018 do 17. 12. 2018
Měsíční limit sbírky 10 400 Kč

Přemysl B. - 31 let, Autismus
Poskytovatel soc. služby: Podané ruce
Olomoucký kraj
Klient od 1. 7. 2018
Měsíční limit sbírky 3 250 Kč

Daniela H. - 78 let, Dětská mozková obrna
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Praha
Klient od 1. 9. 2018
Měsíční limit sbírky 5 850 Kč
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Eva S. - 86 let, silné astma, artróza
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Praha
Klient od 1. 9. 2018
Měsíční limit sbírky 6 760 Kč

Fabián P. - 5 let, Dětská mozková obrna
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Jihomoravský kraj - Brno
Klient od 1. 11. 2018
Měsíční limit sbírky 3 250 Kč

Lucie Š. - 6 let, mentální retardace, autismus
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s.
Středočeský kraj
Klient od 1. 11. 2018
Měsíční limit sbírky 2 600 Kč

S – sto procent. Potřebný člověk dostane vždy 100% darované částky
E – efektivita. Minimální náklady díky automatizovanému systému pohybu financí a jejich kontroly
H – hodina – 1 hodina asistenční péče stojí 130 Kč
N – největší pomoc je pro potřebného člověka pravidelný dar v jakékoli výši
A – aktualizovaný seznam dárců a darů na webu každý den
T – transparentní systém pohybu finančních prostředků on-line na webu Pečovatele
Č – Česká republika – naši klienti jsou občané České republiky
A – adresné dary pro vybrané klienty
S – sdílení. Klienti sdílejí aktuální příběhy ze svého života každý měsíc na webu Pečovatele

…..protože na každé hodině záleží
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Finanční dary pro klienty Pečovatele v roce 2018
Informace o klientovi

Dary pro klienty v roce 2018
Částka
převedená
klientovi z
darovacího účtu
Křídla pomoci

Celková částka
zaplacená za
asistenční péči
za klienta

Klienti

Věk

Diagnóza

Poskytovatel
soc. služby

Kraj

Celková výše
sbírky na
webových
stránkách

1.

Ludmila N.

88 let

Stařecká
demence

HEWER, z.s.

Jihomoravský

2 615 Kč

15 600 Kč

8 710 Kč

2

Fabián P.

5 let

Dětská mozková
obrna

HEWER, z.s.

Jihomoravský

6 040 Kč

0 Kč

2 340 Kč

3

Jaroslav K.

25 let Vigilní koma

HEWER, z.s.

Královéhradecký

17 510 Kč

11 055 Kč

42 250 Kč

4

Daniel S.

7 let

Dětský autismus
retardace

HEWER, z.s.

Královéhradecký

50 784 Kč

0 Kč

33 280 Kč

5

Markéta K.

40 let

Dětská mozková
obrna

Podané ruce

Moravskoslezský

23 772 Kč

12 306 Kč

35 750 Kč

6

Karel S.

41 let

Huntingtonova
nemoc

Podané ruce

Moravskoslezský

10 000 Kč

0 Kč

17 030 Kč

7

Přemysl B.

31 let

Autismus,
operace páteře

Podané ruce

Moravskoslezský

6 900 Kč

9 610 Kč

14 040 Kč

8

Jaromír G.

Mentální
25 let retardace,
epilepsie

Podané ruce

Olomoucký

15 990 Kč

11 700 Kč

23 140 Kč

9

Jan S.

8 let

Zánět mozečku
po očkování

Podané ruce

Olomoucký

26 720 Kč

0 Kč

11 700 Kč

10

Alois S.

83 let

Cukrovka, třes,
zelený zákal

HEWER, z.s.

Pardubický

27 810 Kč

18 880 Kč

48 230 Kč

11

Petr S.

42 let

Dětská mozková
obrna

HEWER, z.s.

Plzeňský

25 810 Kč

24 320 Kč

49 920 Kč

12

Eva S.

86 let

Silné astma,
artróza

HEWER, z.s.

Praha

14 560 Kč

11 540 Kč

18 070 Kč

13

Jiří Č.

89 let

Stařecká
demence

HEWER, z.s.

Praha

18 060 Kč

39 660 Kč

55 120 Kč

14

Helena J.

83 let

Parkinsonova
choroba

HEWER, z.s.

Praha

43 750 Kč

26 420 Kč

81 900 Kč

15

Jana H.

Po operaci
42 let na invalidním
vozíku

HEWER, z.s.

Praha

37 470 Kč

0 Kč

41 210 Kč

16

Renata V.

44 let

Svalová atrofie,
tracheostomie

HEWER, z.s.

Praha

42 105 Kč

54 003 Kč

99 450 Kč

17

Daniela H.

78 let

Dětská mozková
obrna

HEWER, z.s.

Praha

8 870 Kč

12 450 Kč

17 290 Kč

18

Jan P.

6 let

Těžká forma
autismu

HEWER, z.s.

Středočeský

55 859 Kč

13 098 Kč

61 360 Kč

19

Jitka T.

48 let

Roztroušená
skleróza

HEWER, z.s.

Středočeský

9 900 Kč

0 Kč

57 930 Kč

17

20

Zuzana K.

54 let

Revmatoidní
artritida

HEWER, z.s.

Středočeský

52 090 Kč

40 661 Kč

94 380 Kč

21

František
P.

9 let

Nevidomý,
mentální
retardace

HEWER, z.s.

Středočeský

20 170 Kč

0 Kč

22 750 Kč

22

Lucie Š.

5 let

Mentální
retardace,
autismus

HEWER, z.s.

Středočeský

1 010 Kč

2 600 Kč

1 560 Kč
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Věra S.

84 let

Dětská mozková
obrna

HEWER, z.s.

Ústecký

46 830 Kč

28 050 Kč

76 830 Kč
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Antonie D.

10 let Rettův syndrom

HEWER, z.s.

Ústecký

20 560 Kč

6 190 Kč

37 570 Kč

951 810 Kč

CELKEM

DŮLEŽITÁ ČÍSLA ROKU 2018
PŘÍJMY 2018
PŘIJATÉ DARY

PŘÍJMY OSTATNÍ

pro konkrétní klienty

585 185 Kč

na neadresný darovací účet Křídla pomoci

288 072 Kč

na provoz Nadačního fondu

281 780 Kč

z veřejných akcí, sbírek apod.

115 803 Kč

CELKOVÁ VÝŠE PŘÍJMŮ

1 270 840 Kč

VÝDAJE 2018
VÝDAJE klienti

částka zaplacená za asistenční péči pro klienty
Nadačního fondu Pečovatel

VÝDAJE provoz - služby

nadační šetření, nájemné, poštovné…

VÝDAJE provoz - ostatní

mzdové náklady, bankovní poplatky

CELKOVÁ VÝŠE VÝDAJŮ

951 810 Kč
73 335 Kč
243 978 Kč
1 269 123 Kč

Děkujeme všem dárcům za finanční dary pro klienty, velice si této pomoci vážíme. Seznam
dárců je opravdu dlouhý a je k nahlédnutí na našich webových stránkách. Dary vždy byly a
jsou použity na zaplacení asistenční péče klientům Nadačního fondu Pečovatel v plné výši. Velice si vážíme každé koruny, která je věnována na pomoc potřebým lidem, kterým pomáháme.
Děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM
A DOBROVOLNÍKŮM V ROCE 2018
Velmi děkujeme Nadaci pojišťovny Kooperativa, která nás podpořila řadou krásných a zajímavých
projektů v průběhu celého roku 2018. Byli jsme součástí Kooperativa golf Cup 2018, kampaně na životní
pojištění NA PŘÁNÍ, firemního KOOP bazaru nebo vánočního Stromu pro lepší život. Moc si této spolupráce
vážíme a děkujeme paní ředitelce Nadace pojišťovny Kooperativa Mgr. Petře Vaňoučkové za důvěru
a obrovskou podporu.
Děkujeme Divadlu Radka Brzobohatého za možnost pořádání benefiční akce v prostorách divadla.
Děkujeme všem lidem a firmám, kteří pomohli zorganizovat benefiční akci roku v Divadle Radka
Brzobohatého a věnovali věcné dary do tomboly, která byla součástí programu. Děkujeme také společnosti
pro-vino.cz za věcný dar v podobě 60 lahví vína a sektu na uvítanou a společnosti Carrier za zajištění
rautového občerstvení.
Velmi děkujeme společnosti Cambridge Weight Plan, která uspořádala firemní gala večer, jehož
charitativní výtěžek z této akce byl věnován klientům Nadačního fondu Pečovatel.
Za pomoc z propagací Nadačního fondu děkujeme společnosti adservis, jmenovitě panu Ing. Janu Zieglerovi.
Velice děkujeme Zuzce Vávrové, milé duši ze společnosti Instantni-patchwork.cz, jejíž polštářky pomáhají
a mazlí zároveň.
Děkujeme našim milým patronům, Michalu Davidovi, Mirku Hrabětovi, Janu Weberovi, Miloši Malému,
Zdenku Šenkeříkovi a Simoně Baumrtové, kteří pomáhají klientům se zaplacením asistenční péče a každý
dle svých možností obohacuje život „svého klienta“ a pomáhá Pečovateli s pořádáním veřejných akcí.
Děkujeme městské části Praha 4, jmenovitě paní místostarostce Mgr. Ivě Kotvové za možnost pořádání
charitativního bazaru v KCN Novodvorská.
V oblasti komunikace s veřejností je nám velkým pomocníkem PR agentura Ariston, která nám pomáhá
zdarma s propagací nadačního fondu. Velice děkujeme za podporu a rady nejen při pořádání veřejných akcí.
Děkujeme TV Barrandov za natočení reportáží do rubriky „Pomáháme“ a za finanční dary pro klienty na
zaplacení asistenční péče.
Grafik Jan Mottl vytvořil v minulém roce všechny grafické návrhy propagačních a informačních
materiálů, jako jsou plakáty, letáky, vstupenky, kartičky klientů, apod. Děkujeme.
Propagační materiály za nákladové ceny tiskne Jiří Jandáček. Děkujeme.
Děkujeme zkušené kameramance Hance Kosové ze společnosti BuduPomáhat.cz, která nám pomáhá s
tvorbou propagačních videí a spotů. Díky ní jsme byli součástí krásného projektu Kalendář pomoci.
Student Vilém Hořínek naprogramoval webové stránky www.pecovatel.cz a my mu děkujeme, že s námi
nadále spolupracuje na jejich zdokonalování a plynulém provozu.
Děkujeme také těm, kteří věnovali oblečení, obuv, hračky a další věci k prodeji na charitativních
bazarech Nadačního fondu Pečovatel.
Děkujeme městské části Prahy 10 za pozvání a možnost prezentace činnosti Nadačního fondu Pečovatel
na veřejných akcích, které v roce 2018 pořádaly.
Musíme zmínit také všechny dobrovolníky ze společnosti HEWER, kterým děkujeme za pomoc s
organizováním veřejných akcí nadačního fondu.

Moc děkujeme všem, kteří s námi pomáhají potřebným lidem žít doma důstojným životem.
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
Monika Hlinková, ředitelka Nadačního fondu Pečovatel
Michal Drobík, webový koordinátor a správce sociálních sítí
Ladislava Megerová, provozní administrativa

Dobrovolníci:
Kateřina Rožníčková, účetní
Lukáš Prchal, IT podpora

REŽIE NADAČNÍHO FONDU
Veškeré provozní náklady související se zabezpečením činnosti nadačního fondu jsou hrazeny z jiných
zdrojů, než z příspěvků dárců. Na základě této strategie používáme 2 účty. Darovací a provozní, které jak
název napovídá, řeší danou oblast.
Z provozního účtu jsou hrazeny náklady na mzdy, výroba a tisk propagačních materiálů, drobné nákupy
z provozní pokladny, bankovní poplatky, nájemné, poštovné, aj.
Celkové provozní náklady činily v roce 2018 celkem 281 780 Kč

CÍLE NADAČNÍHO FONDU NA ROK 2019
Komunikace
Komunikace a propagace nadačního fondu na sociálních sítích se ukázala jako velice účinný a efektivní
nástroj, který má zásadní vliv na výši příspěvků a větší povědomí o nadačním fondu. V roce 2019 se chceme
naučit lépe ovládat komunikační online nástroje a zvýšit tak aktivní komunitu na Facebooku.
Na základě zkušeností z minulých let víme, že je nutné oslovit média a úzce s nimi spolupracovat. Média
a známé osobnosti přitahují pozornost a zvyšují zájem lidí. V tomto roce jsme měli možnost prezentovat
Pečovatele na LED obrazovce na Smíchově díky spolupráci s firmou adservis. Na příští rok plánujeme
plošnější reklamy na veřejných místech po Praze.

Fundraising
V roce 2019 chceme aktivně rozvíjet fundraisingové aktivity v oblasti financování provozu nadačního
fondu oslovováním korporátních dárců a podáváním žádostí o grant. Dále budeme oslovovat firemní a
individuální dárce, abychom zajistili klientům pokrytí měsíčního limitu sbírky u nadačního fondu.
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Veřejné akce
V roce 2018 jsme se zúčastnili veřejných akcí v roli pořadatelů, spolupořadatelů a hostů. Ne všechny akce
se však ukázaly být efektivní v poměru vynaložených sil a času k získaným benefitům. V roce 2019 budeme
eliminovat akce, kde bychom měli figurovat v roli pořadatelů a zaměříme se spíše na role spolupořadatelů
a hostů.
Na základě pozvání organizací, firem či městských úřadů se budeme v Praze účastnit dalších akcí, které
budou svým založením vhodné pro prezentaci nadačního fondu. Participace NF na dalších akcích bude
vznikat v průběhu roku 2019.

Ostatní cíle
V roce 2019 se chystáme navázat spolupráci s dalšími poskytovateli asistenční péče v České republice
se záměrem rozšíření „pole“ působnosti a pomoci v dalších regionech.
Budeme pokračovat v hledání patronů z řad známých a významných osobností pro klienty nadačního
fondu. Cílem je, aby měl každý klient svého patrona, jehož posláním je pomoci mu sehnat individuální
dárce, čas od času se s ním sejít, pozvat ho na své akce a přispět mu libovolnou částkou na asistenční péči.
Nadále vyvíjíme a zlepšujeme webové stránky, aby byly pro uživatele (jak dárce, tak klienty) přehledné,
nabízely všechny potřebné informace a byly technicky propracované a efektivní.
Budeme pokračovat ve vydávání Nadačníku Pečovatele – informačního čtvrtletníku. Pravidelně tak mají
naše spřízněné duše shrnutí o tom, co se v Pečovateli děje.
Rádi bychom v roce 2019 opět získali finanční dary ve výši, která by plně pokryla měsíční limity sbírek
všech našich klientů.

Rok 2018 byl pro nadační fond a jeho klienty úspěšný. Měsíční limity sbírek všech klientů byly naplněny a provozní náklady pokryty. Držíme si pěsti i palce do roku 2019, aby se nám podařilo totéž
pro více klientů. Velice děkujeme všem, kteří se v roce 2018 jakkoli „zapojili“.
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY
Prezentační materiály Nadačního fondu Pečovatel 2018
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2018
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2018
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Asistenční péče

je potřebnému člověku vším

„Jsem vážně velmi rád, že mohu být obklopen skvělými asistentkami, které mi skoro ve všem
pomáhají, rád s nimi trávím čas. Jejich pomoc je pro mne opravdovým požehnáním. Mimo jiné mi
pomáhají s péčí o vlastní osobu, ale také jsou i mými kamarádkami, kterým se mohu kdykoliv se vším
svěřit. Ať se jedná o starosti nebo radosti, které mi život přináší. Mohu také napsat, že jsou pro mne
velkým povzbuzením a z větší části mi pomohly překonat určitou depresi, která plynula z dlouhodobé
samoty. Po psychické stránce mi jejich přítomnost hodně pomáhá a jsem tedy velice rád že je mám. Tímto
bych rád poděkoval všem milým dárcům, kteří mi v tomto pomáhají a díky tomu mi tak hodně ulehčují
život.“ Vláďa

Nadační fond Pečovatel
28

Tel. 736 505 542, e-mail: nfond@pecovatel.cz, www.pecovatel.cz

