
Na každé hodině záleží. 
www.pecovatel.cz

Výroční zpráva 2019



2
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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. 

Vážení přátelé,
vítejte u 7. výroční zprávy Nadačního fondu Pečovatel. Rok 2019 byl pro nás a naše klienty 
velice důležitý. Po sedmi letech fungování jsme získali tolik důležitou důvěru veřejnosti, 
která se promítá do četnosti a výše přijatých darů, nových partnerství, nárůstu sledovanosti 
na sociálních sítích a také zájmem o spolupráci s námi. Mám z toho velkou radost, protože 
cesta, kterou jsme šli, byla dlouhá a chvilkami i trnitá. V tomto směru bych nazvala rok 2019 
zlomovým. Překročili jsme pomyslnou laťku nevyzrálého teenegera, který si občas „pusu 
nabil“, kolínko odřel, ale neodradilo ho to, zafňukal si a šel dál. A tak tu dnes před vámi stojíme 
s odřenými koleny, ale zkušenější, silnější, zas o něco moudřejší. Těším se na naši novou roli, 
nové výzvy a cesty, které mají jediný cíl - pomáhat potřebným lidem žít důstojným životem  
s pomocí osobního asistenta ve svém domově.

Děkuji všem, kteří nás a klienty jakkoliv podporují, věří nám a fandí. Je to pro 
nás důležité a posouvá nás to dál. Radujeme se z každého příspěvku, lajku, 
doporučení nebo milého slova. 

Monika Hlinková,
ředitelka Nadačního fondu Pečovatel
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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 2019
V roce 2019 jsme pokračovali v aktivním přístupu a oslovování veřejnosti prostřednictvím webových 
stránek, sociálních sítí a veřejných akcí. Podařilo se navázat nová důležitá partnerství. Vznikl nový logotyp 
dvou červených panáčků, znázorňující klienta s asistentem. Úspěšně jsme zahájili 1. ročník Radonického 
víceboje dvojic. A účastnili se řady zajímavých projektů. Podívejte se.
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VEřEjNé AKCE 

Velký poštovní bazar 1. – 7. 3. 2019
Ve dnech 1. – 7. března jsme uspořádali vlastní akci s názvem Velký poštovní bazar. Měli jsme možnost využít 
prostor poskytovatele asistenčních služeb HEWER, z.s. v budově České pošty v Černokostelecké ulici v Praze. 
Dveře byly otevřeny pro každého. Celá akce se nesla v duchu improvizace – z plánované jednodenní akce 
byla týdenní a my si udělali krásný jarní úklid v našem bazarovém skladu.  Prodávali jsme dětské a dámské 
oblečení, boty, hračky, šperky, knihy a mnoho dalšího. Pro klienty Pečovatele jsme utržili pěkných 17 575 Kč 
= 135 asistenčních hodin. Děkujeme.  

Snídaně pro Přemka 7.2. – 30.4. 2019
Zaměstnanci Call centra Generali a České Pojišťovny se rozhodli podpořit našeho klienta Přemka finanční 
sbírkou. Kromě klasického výběru financí, uspořádali ve svých prostorech „Snídani pro Přemka“. Napekli 
slané i sladké dobroty, které nabídli zaměstnancům k rannímu občerstvení. Pro Přemka se vybralo 
krásných 29 040 Kč = 223 asistenčních hodin. Všem zaměstnancům děkujeme!
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     VY ROZHODUjETE, MY POMÁHÁME 17.6. – 14.7. 2019
Tak se jmenuje projekt obchodních domů Tesco, na základě kterého se rozdělilo 5 040 000 Kč mezi 270 
charitativních organizací po celé ČR. Nadační fond Pečovatel byl do projektu také zařazen a lidé tak mohli po 
každém nákupu v obchodním domě Tesco Roztoky u Prahy hlasovat vhozením žetonu do válce pro jednu ze 
3 neziskových organizací. Nadační fond Pečovatel vyhrál 1. místo a získal krásných 30 000 Kč na 231 hodin 
asistenční péče pro své klienty. Děkujeme.

 
Pomáhat je lidské aneb darujeme krevní plazmu 12.8. – 30.10.2019
Společnost Cara Plasma se rozhodla pomoci Evičce v rámci svého projektu „Pomáhat je lidské“ a z každé-
ho odběru krevní plasmy jí věnovali 10Kč na asistenční péči. Lidé darovali v tomto období krevní plasmu 
celkem 4 472 krát a tím pomohli paní Evičce zaplatit neuvěřitelných 344 hodin asistenční péče. Děkujeme.
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Radonický víceboj dvojic 3. 8. 2019
Pvního ročníku Radonického víceboje dvojic se zúčastnilo 25 dvojic, které soutěžily v disciplínách 
plážový volejbal, plážový fotbal, stolní tenis, pétanque, líný tenis a badminton. Na akci bylo zajištěno 
občerstvení a pitný režim pro sportovce, DJ po celý den, tombola, bazárek a spoustu dalšího.  
1. ročník považujeme za povedený. Pro klienty Pečovatele jsme touto akcí získali 97 921 Kč = 753 
asistenčních hodin. DĚKUJEME.
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Sbírkové kasičky pro klienty 
Pečovatele

Během roku 2019 jsme umístili celkem 7 sbírkových kasiček na 
různá místa po ČR. V září proběhlo pod dohledem Městské části 
Prahy 10 odpečetění prvních tří kasiček. Pro Lojzíka se cukrárně 
Miláno v Pardubicích nasbíralo 6 352 Kč = 49 asistenčních 
hodin, pro Toničku v Gurmán grillu v Praze Strašnicích 7 982 
Kč = 61 asistenčních hodin a pro Jarouška v cukrárně Miláno  
v Poděbradech 9 061 Kč = 70 asistenčních hodin. Děkujeme.

Zaměstnanci společnosti DMA Praha podpořili  
naše klienty sportem

 Zaměstnanci ze společnosti DMA Praha - Kompenzační pomůcky našlapali a naběhali v roce 2019 krásných 
34 060 Kč = 262 hodin asistenční péče pro naše klienty. Vánoční večírek se též nesl v charitativním duchu a 
tak se na základě vstupného a dobrovolného příspěvku podařilo vybrat  27 968 Kč.  Sportu zdar a vánočním 
večírkům také. Děkujeme.
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Benefiční večer v Divadle Radka Brzobohatého 4. 12. 2019
Již po páté jsme slavnostně zakončili rok benefiční akcí. Druhým rokem se tato akce konala v divadle Radka 
Brzobohatého. Herci na pódiu odehráli dramatické představení Přelet nad kukaččím hnízdem. V hlavních 
rolích benefičního večera byly plyšové kukačky, které létaly nad hlavami diváků. Každý, kdo kukačku 
chytil, získal pro klienta Pečovatele, počet asistenčních hodin uvedených na kukačce. Sedačky byly totiž 
označené jmény klientů. Na akci byl pro diváky připravený welcome drink, bohatá tombola, raut, focení, 
spoustu dárečků, dražba obrazu a další. Akci podpořilo mnoho lidí i firem jak finančně, tak věcnými dary. 
Celkový výtěžek z této akce byl nádherných  303 369 Kč = 2 334 asistenčních hodin. Moc všem děkujeme 
za podporu, akce se opravdu vydařila.
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Vánoční stromy splněných přání
Letos se plnily osy potřebnosti našich klientů díky vánočním stromům splněných přání v pojišťovně Koopera-
tiva, v obchodním centru Westfield Chodov a v budově České pošty v Černokostelecké ulici. Vybrali jste přání, 
přispěli online a šlo se dál. Příspěvky chodily klientům průběžně a byly vidět v aktuálních darech na webu 
Pečovatele. Děkujeme.

CO SE jEŠTě STALO V ROCE 2019

Lojzík dostal polohovací postel a dárečky na základě veřejné sbírky
V lednu jsme na FCB sháněli polohovací postel pro Lojzíka. Příspěvek byl nevídaně úspěšný a oslovil 
neuvěřitelných 396 319 lidí. Lidé začali přispívat Lojzíkovi nejen finančně, ale rozhodli se uspořádat sbírku 
na hmotné věci. Vybralo se celkem 7 346 Kč, za které jsme koupili Lojzovi křesílko s bobíkem na bolavou 
nohu, rádio, senior mobil, budík, prací a mycí prostředky, mast na bolest kloubů, kávičky a další drobnosti. 
Z polohovací postele, kterou se podařilo získat přes pojišťovnu byl Lojza přešťastný a zkoušel pomocí 
elektrického ovládače postel polohovat nahoru a dolů a samotnou radostí ovladač pusinkoval. Bylo krásné 
až dojemné sledovat tak obrovský zájem o to, jak pomoci jednomu osamělému dědečkovi. Děkujeme.
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Helenka na návštěvě u svých páťáků v Nebušické ZŠ
V březnu jsme opět přivezli Helenku za jejími páťáky do ZŠ Nebušice na Praze 6. Děti tentokrát Helence 
složily básničku, zazpívaly, vyrobily jarní papírové kytičky a daly jí básničkář s podpisy. Helenka složila 
zase pár krásných a vtipných básniček, které jsme dětem přečetly. Bylo to bohužel jejich poslední setkání, 
protože Helenka v červenci zemřela na následky Parkinsonovy choroby.

Matrace pro paní Evičku
Matrace paní Evičky dosloužila a nutně potřebovala novou. Na Facebooku se rozjela vlna solidarity a přišlo 
spousty nabídek na matrace, postele ale i tolik potřebné příspěvky na asistenční péči. Nakonec Evičce 
novou matraci věnovala společnost DMA Praha. Evička byla dojatá a měla velkou radost. Děkujeme.

Návštěva Helenky v nemocnici
V červnu jsme byli navštívit naší Helenku v nemocnici. Přinesli jsme jí její oblíbenou čokoládu, andílka a 
noviny, které Helenka moc ráda trhala, tak aby se nenudila. Bylo to moc milé setkání, Helenka měla velkou 
radost a při našem odchodu jsme musely slíbit, že zase brzy dorazíme. Bohužel to bylo naše poslední 
setkání, protože nás Helenka za 2 týdny na to opustila.
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Setkání klietů se svými patrony
Patronem malého Danečka je bývalý profesionální fotbalista Zdenek Šenkeřík, s kterým jsme za Danečkem 
vyrazili do Rosnice na Královéhradecku. Zdenek koupil fotbalový míč a pastelky a Daneček z toho měl 
velkou radost. Panu Vláďovi přišel zase popřát k narozeninám jeho patron Mirek Hrabě a přinesl mu 
spoustu dobrot. Radost byla u obou klientů i patronů veliká. Děkujeme. 

Honzík namaloval obrázek pro společnost Konsepti
Malý Honzík namaloval 
krásný vánoční obrázek 
pro obchodní partnery 
a zákazníky společnosti 
Konsepti s.r.o., která se 
zabývá prodejem designo-
vého nábytku. Z obrázku 
vzniklo krásné vánočně 

novoroční přání. Jako vánoční dárek obdrželi naši klienti 
od společnosti Konsepti krásných 50 000 Kč na 385 hodin 
asistenční péče. Děkujeme.

Společnost Phyteneo věnovala našim klientům své produkty 
Společnost Phyteneo nás oslovila přes Instagram a nabídla zdravotní produkty našim klientům. Klienti 
byli nadšení a s radostí si objednávali krémy, sirupy, antiseptická mýdla, pasty na zuby, kapky do očí a 
spoustu dalšího. Společnost Phyteneo byla také hlavním partnerem na naší benefiční akci roku. Věnovala 
nám dárkové tašky 
pro hosty divadla 
a dary do tomboly  
v celkové hodnotě 
100 000 Kč. Za tuto 
novou spolupráci jsme 
moc rádi, majitelé 
jsou totiž velcí srdcaři. 
Děkujeme.
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Krásné ovenky, které pomáhají
Rodinku barevných uháčkovaných oveček nám věnovala na podporu našich klientů Kateřina Opálková. 
Ovečky byly k zakoupení  na Radonickém víceboji a na benefiční akci v prosinci. Výroba jedné ovečky trvala 
prý 15 hodin! Děkujeme, noví majitelé byli nadšení.

Vánoční dárečky pro klienty
Dobrá duše, paní Ludmila Holmoková připravila vánoční dárečky všem klietům Pečovatele. Jednalo se o 
kosmetický balíček firmy Faberlic, ve kterém byl sprchový gel, šampon, mýdlo a krém na ruce. My k tomu 
přidali balení purpury a balíčky mohly putovat za svými majiteli. Měli velkou radost. Děkujeme.

Vánoční pečení ve Vodafone
Pečení pro neziskovky je iniciativa zaměstnanců společnosti Vodafone, na základě které podporují 
regionální neziskové organizace, jež si sami odhlasují. A hádejte, koho si vybrali v roce 2019. Do pečení se 
každoročně zapojí asi stovka zaměstnanců. Výtěžek z tého akce byl krásných 26 866 Kč na 207 asistenčních 
hodin. Všem zaměstnancům děkujeme.
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NOVé SPOLUPRÁCE V ROCE 2019

Spolupráce s firmou DMA začala v roce 2019 darováním zdravotní matrace 
paní Evičce. A pokračovala podporou ve formě finančního příspěvku za 
sportování zaměstnanců, vstupným z vánočního večírku a účastí a podporou 
na našich benefičních akcích. Moc si této spolupráce vážíme a děkujeme.

DMA Praha s.r.o. – kompenzační pomůcky

Společnost CCS nás podpořila v roce 2019 nejen hodnotnými dárky do 
tomboly na naši benefici ale i finančním darem pro klienty nadačního 
fondu. Těšíme se na další spolupráci a děkujeme.

Spolupráce se společností CCS

Majitelé a skvělí lidé Zdenka a Petr Behenští nás oslovili na Instagramu a od 
té doby nás a naše klienty podporují. Našim klientům, partnerům a hostům 
na benefici věnovali spoustu zdravotních produktů značky Phyteneo. 
Také si vybrali klienta, kterému pravidelně přispívají na asistenční péči. 
Děkujeme.  

Spolupráce se společností Phyteneo

Nejen léky léčí - Grantová 
podpora firmy Dr. MAX
Česká lékárenská společnost, kterou zastupuje 
síť lékáren Dr.Max se v rámci přidělování grantů 
rozhodla podpořit i naše klienty částkou 40 000 
Kč na 308 hodin asistenční péče. Děkujeme.

Díky této spolupráci jsme pomohli v roce 2019 na svět nové sportovní akci 
Radonický víceboj dvojic. Pan Dufek nám poskytl na celý den sportovní areál 
se sportovními hřišti v Radonicích. Děkujeme.

Spolupráce se Sportcentrem Radonice

I v roce 2019 jsme měli jeden z cílů navázat spolupráci se společnostmi, které 
by propagovaly nadační fond a povedlo se. Děkujeme Janu Dvořákovi za 
propagaci Pečovatele v administrativních budovách a výtazích v obchodních 
centrech nejen v Praze.

Spolupráce se společností EMMC
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SPOLUPRÁCE S NAŠIMI SMLUVNÍMI POSKYTOVATELI

V roce 2019 jsme spolupracovali se dvěma, státem registrovanými po-
skytovateli sociální služby. HEWER, z.s. a Podané ruce-osobní asistence 
nám doporučovali potřebné klienty, kteří nejsou schopni pokrýt náklady 
na osobní asistenci ze svých úspor, výdělků ani státních příspěvků.  

Svým projektem Pomáhat je lidské podpořila Cara Plasma naší paní Evičku 
celkem 344 hodinami asistenční péče. Za každý odběr krevní plazmy v 
období 12.8. - 30.10. darovali 10Kč na asistenční péči paní Evě. Děkujeme.

Spolupráce se společností Cara Plasma s.r.o.

V roce 2019 nás paní Lída podpořila na velkých akcích dary do tomboly. 
Závěrem roku připravila pro každého klienta nadačního fondu krásný 
vánoční kosmetický balíček. Děkujeme.

Spolupráce s Ludmilou Holmokovou

PATRONI POMÁHAjÍ 

Milan Enčev 
Divadelní a televizní herec si pro svou patronaci vybral Lojzíka, které-
mu pravidelně přispívá na asistenční péči. „Patronem se stát mě je čest! 
Neb budu vděčný, když jednou až budu mít méně sil se najde někdo, 
kdo mě třeba věnuje také hodinku času a bude třeba jen poslouchat. 
Dnes jsme plní sil a zítra můžeme být klidně na vozíčku. Je třeba nebýt 
lhostejný k osudu ostatních, aby nebyli ostatní lhostejní k osudu, který 
nás čeká.“ řekl Milan. Děkujeme.

Miroslav Hrabě 
Herec a moderátor, si pro své patronství vybral Vladimíra. „Nadační 
fond Pečovatel je fond, který pomáhá přehledně a jeho systém podpory 
je rychlý a efektivní.“ Řekl Mirek.  Děkujeme.
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NOVÍ KLIENTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2019 

Vladimír K. - dětská mozková obrna, 
příspěvek 4 550/35 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s. Praha
Klientem od 1. 2. 2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 55 530 Kč

Jonáš D. - autismus, mentální retardace, 
příspěvek 3 900 Kč/30 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s., Plzeňsko
Klientem od 1. 2. 2019 – 30. 4. 2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 12 740 Kč

Lubomír H. – paraplegie, 
příspěvek  1 950 Kč/15 h měs.
Poskytovatel soc. služby: Podané ruce, Olomoucko
Klientem od 1.4. 2019 do 31.7.2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 3 040 Kč

Maria G. – parkinsonova choroba, osteoporóza, 
příspěvek 5 200 Kč/40 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s., Praha
Klient od 1.4.2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 39 410 Kč

Martin K. - amyotrofická laterální skleróza,  
příspěvek 10 400 Kč/ 80 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s., Plzeňsko
Klient od 1. 7. 2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 94 540 Kč

Eva J. - alzheimerova choroba, 
příspěvek 10 400 Kč/ 80 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s., Středočeský kraj
Klient od 1. 9. 2019 – 30.11.2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 11 050 Kč
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Jan M. - nevidomý, dětský autismus, 
příspěvek 3 250 Kč / 25 h měs.
Poskytovatel soc. služby: HEWER, z.s., Ústecko
Klient od 1. 9. 2019 – 31.12.2019
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 15 080 Kč

Jakub K. -  dětská mozková obrna, 
příspěvek 3 900 Kč/ 30 h měs.
Poskytovatel soc. služby: Podané ruce, Moravskoslez-
ský kraj
Klient od 1. 10. 2019 
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 21 210 Kč

Zuzana K - alzheimerova choroba, 
příspěvek 10 400 Kč / 80 h měs.
Poskytovatel soc.služby: HEWER, z.s., Středočeský kraj
Klient od 1. 11. 2019 
Celkem zaplaceno za asistenční péči:  74 660 Kč

Danuška D. - stařecká demence, hypertenze, 
příspěvek 6 500 Kč / 50 h měs.
Poskytovatel HEWER, z.s., Královehradecko
Klient od 1. 12. 2019 
Celkem zaplaceno za asistenční péči:  27 110 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 pro potřebného člověka je pravidelný dar v jakékoli výši

A – aktualizovaný seznam dárců a darů na webu každou minutu

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 2019
Informace o klientovi Dary pro klienty v roce 2019

Klienti Věk Diagnóza Poskytovatel 
soc. služby Kraj

Celková výše 
sbírky na 
webových 
stránkách

Částka 
převedená 
klientovi z 
darovacího 
účtu Křídla 
pomoci

Celková 
částka 
zaplacená  
za asistenční 
péči za 
klienta

Zůstatek 
analytického 
účtu 
klienta k 
31.12.2019

1. Jonáš D. 9 let Těžký autismus, mentál-
ní retardace

HEWER, z.s. Plzeňský 8 840 Kč 3 900 Kč 11 700 Kč 0 Kč

2 Fabián P. 6 let Dětská mozková obrna HEWER, z.s. Jihomoravský 13 090 Kč 2 710 Kč 10 140 Kč 9 360 Kč

3 Jaroslav K. 27 let Vigilní koma HEWER, z.s. Královéhradecký 65 031 Kč 23 180 Kč 50 960 Kč 49 471 Kč

4 Daniel S. 9 let Dětský autismus 
retardace

HEWER, z.s. Královéhradecký 22 221 Kč 13 390 Kč 40 040 Kč 22 003 Kč

5 Markéta K. 42 let Dětská mozková obrna Podané ruce Moravskoslezský 27 641 Kč 11 069 Kč 36 790 Kč 7 090 Kč

6 Karel S. 43 let Huntingtonova nemoc Podané ruce Moravskoslezský 13 070 Kč 3 640 Kč 15 730 Kč 8 180 Kč

7 Přemysl B. 32 let Autismus, operace 
páteře

Podané ruce Moravskoslezský 54 740 Kč 0 Kč 13 780 Kč 260 Kč

8 Jaromír G. 26 let Mentální retardace, 
epilepsie

Podané ruce Olomoucký 12 390 Kč 27 650 Kč 32 890 Kč 13 650 Kč

9 Jan S. 9 let Zánět mozečku po 
očkování

Podané ruce Olomoucký 1 560 Kč 6 560 Kč 2 340 Kč 20 800 Kč

10 Alois S. 85 let Cukrovka, třes, zelený 
zákal

HEWER, z.s. Pardubický 106 059 Kč 15 223 Kč 85 410 Kč 52 672 Kč

11 Petr S. 44 let Dětská mozková obrna HEWER, z.s. Plzeňský 22 260 Kč 18 290 Kč 39 260 Kč 8 440 Kč

12 Eva S. 86 let Silné astma, artróza HEWER, z.s. Praha 74 360 Kč 31 690 Kč 63 440 Kč 50 900 Kč

13 Lubomír H. 85 let Paraplegie a degenera-
tivní onemocnění mozku

Podané ruce Olomoucký 3 040 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

14 Helena J. 85 let Parkinsonova choroba HEWER, z.s. Praha 24 330 Kč 3 130 Kč 15 600 Kč 430 Kč

15 Maria G. 88 let Parkinsonova choroba, 
osteoporóza

HEWER, z.s. Praha 21 990 Kč 12 420 Kč 26 130 Kč 11 010 Kč

16 Renata V. 46 let Svalová atrofie, tra-
cheostomie

HEWER, z.s. Praha 5 990 Kč 15 070 Kč 26 390 Kč 260 Kč

17 Daniela H. 78 let Dětská mozková obrna HEWER, z.s. Praha 24 240 Kč 25 800 Kč 43 810 Kč 13 510 Kč

18 Vladimír K. 60 let Dětská mozková obrna HEWER, z.s. Praha 24 425 Kč 30 845 Kč 41 990 Kč 14 060 Kč

19 Martin K. 45 let Amyotrofická laterální 
skleróza

HEWER, z.s. Plzeňský 68 230 Kč 23 140 Kč 62 400 Kč 39 370 Kč

20 Jan P. 8 let Těžká forma autismu HEWER, z.s. Středočeský 41 304 Kč 16 944 Kč 56 680 Kč 25 685 Kč

21 Eva J. 75 let Alzheimerova choroba HEWER, z.s. Středočeský 650 Kč 10 400 Kč 11 050 Kč 0 Kč

22 Zuzana K. 56 let Revmatoidní artritida HEWER, z.s. Středočeský 47 730 Kč 35 620 Kč 82 030 Kč 13 410 Kč

23 František P. 11 let Nevidomý, mentální 
retardace

HEWER, z.s. Středočeský 300 Kč 0 Kč 0 Kč 58 546 Kč

24 Lucie Š. 7 let Mentální retardace, 
autismus

HEWER, z.s. Středočeský 14 082 Kč 16 058 Kč 30 030 Kč 4 010 Kč

25 Věra S. 86 let Dětská mozková obrna HEWER, z.s. Ústecký 37 630 Kč 19 830 Kč 59 150 Kč 6 740 Kč

26 Antonie D. 12 let Rettův syndrom HEWER, z.s. Ústecký 16 957 Kč 2 685 Kč 11 050 Kč 10 902 Kč
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Informace o klientovi Dary pro klienty v roce 2019

Klienti Věk Diagnóza Poskytovatel 
soc. služby Kraj

Celková výše 
sbírky na 
webových 
stránkách

Částka 
převedená 
klientovi z 
darovacího 
účtu Křídla 
pomoci

Celková 
částka 
zaplacená  
za asistenční 
péči za 
klienta

Zůstatek 
analytického 
účtu 
klienta k 
31.12.2019

27 Jan M. 8 let Nevidomý, dětský 
autismus

HEWER, z.s. Ústecký 14 690 Kč 260 Kč 2 860 Kč 12 090 Kč

28 Jakub K. 25 let Dětská mozková obrna Podané ruce Moravskoslezský 7 710 Kč 6 550 Kč 9 490 Kč 6 540 Kč

29 Zuzana Ko. 56 let Alzheimerova choroba HEWER, z.s. Středočeský 65 070 Kč 8 710 Kč 17 550 Kč 66 110 Kč

30 Danuška S. 88 let Stařecká demence, 
hypertenze

HEWER, z.s. Královéhradecký 13 300 Kč 4 290 Kč 4 160 Kč 13 300 Kč

CELKEM 852 930 Kč 389 054 Kč 902 850 Kč 538 799 Kč

Zůstatek analytického účtu Křídla pomoci 443 018 Kč

DŮLEŽITÁ ČÍSLA ROKU 2019

Celková výše přijatých příspěvků 2 288 565 Kč  Počet darů celkem 1 983

Výše přijatých darů pro konkrétní klienty 1 171 887 Kč Počet darů pro klienty 1 944

Výše přijatých darů na neadresný darovací 
účet Křídla pomoci

239 898 Kč Počet dárcovských převodů z bankovního účtu 1 486

Ostatní výnosy z veřejných akcí a sbírek 35 522 Kč Počet dárcovských převodů platební kartou 458

Celková výše edarů na provozní účet 841 258 Kč Počet darů na provozní účet 39

Děkujeme všem dárcům za finanční dary pro klienty, velice si této pomoci vážíme. Seznam 
dárců je opravdu dlouhý a je k nahlédnutí na www.pecovatel.cz. 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 potřebným lidem, kterým pomáháme. Děkujeme.
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PODěKOVÁNÍ SPOLUPRACUjÍCÍM ORGANIZACÍM  
A DOBROVOLNÍKŮM V ROCE 2019

Moc děkujeme všem, kteří s námi pomáhají potřebným lidem žít doma důstojným životem.

   Velmi děkujeme Nadaci pojišťovny Kooperativa, která nás podpořila v průběhu celého roku 2019. 
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 54 lahví vína a sektu na uvítanou a společnosti Beránek 
Praha s.r.o. za zajištění rautového občerstvení.

   Děkujeme všem lidem a firmám, kteří pomohli zorganizovat sportovní akci Radonického víceboje dvojic a 
věnovali věcné dary do tomboly. Děkujeme firmě Gastrofresh za pořádnou dávku vitamímů v podobě 
60kg ovoce, firmě Můj Jogurt za dodání luxusních jogurtů pro sportovce, firmě T-Care za zajištění 
celodenního pitného režimu pro sportovce. Dále pak firmě Bidfood za osvěžení v letních dnech v 
podobě nanuků Mrož. Děkujeme také společnosti pro-vino.cz za věcný dar v podobě 18 lahví sektu.

   Firmě ComAp a.s. také děkujeme za finanční podporu na akcích Pečovatele a za finanční dary pro klienty.

   Děkujeme firmě Konsepti Praha za finanční dar pro klienty a  vytvoření krásného novoročního přání s 
obrázkem, který pro ně namaloval klient nadačního fondu.

   Za pomoc s propagací nadačního fondu děkujeme společnosti Adservis, jmenovitě panu Ing. Janu Zieglerovi.

   Děkujeme našim milým patronům, Mirku Hrabětovi, Janu Weberovi, Miloši Malému, Zdenku Šenkeříkovi 
a Simoně Baumrtové a Milanu Enčevovi, kteří pomáhají klientům se zaplacením asistenční péče a každý 
dle svých možností obohacuje život „svého klienta“ a pomáhá Pečovateli s pořádáním veřejných akcí.

   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. V letošním roce nám pomáhala natočit medailonek se společností 
Cara Plasma.

   Student Vilém Hořínek a jeho otec Petr údržují webové stránky www.pecovatel.cz a celý náš programovací 
systém. My jim děkujeme za to, že s námi i nadále spolupracují na zdokonalování a plynulém provozu.

   Děkujeme Kateřině Opálkové, která nám na Radonický víceboj uháčkovala první stádo nádherných 
oveček s logem Pečovatele a na benefiční akci roku čepice s logem. Na ovečky uspořádala výzvu pro 
okolní háčkařky, ty samozřejmě nemohly chybět. 

   Děkujeme Zuzce Vávrové, milé duši ze společnosti Instantni-patchwork.cz, jejíž polštářky pomáhají a 
mazlí zároveň.

   Musíme zmínit také všechny dobrovolníky ze společnosti HEWER, z.s., kterým děkujeme za pomoc s 
organizováním veřejných akcí nadačního fondu.
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VELKÉ DÍKY VÁM!!!
Protože bez vás by to nešlo.

Romana Goščíková
Radka Rüster 
Kavárna DRB

Miroslav Hrabě
Milan Enčev

Anna Kulovaná
Jindřich Žampa
Marek Helma
Lukáš Malínek

Vít Sýkora
Jan Zigler

Daniel Burock
Lukáš Macháček

Pavel Šatný
Ondřej Vykusa
Eva Ballošová

Silwia Říhošková
Monika Hořejšová

Jan Rázga
Lucie Houšková Kolariwa

Jiří Pancner
Ester Niemczyková

Jan Čebiš
Lucie Přidálková

Jan Prantl
Michal Petrik

Agentura Praha
Veronika Valentová

Šárka Lipenská
Petr a Zdenka Behenští

Honza Mottl
Jiří Jandáček

Martin Kubišta
Pavla Kubištová
Zuzana Vávrová

Ludmila Holmoková
Martin Hrůza

Andrea Havlíčková
Ivana Kohoutová

Jan Dvořák

Barbora Skálová
Milan Huserek
Vladimír Mocek

Tatiana Mikešová
Alena Mocková
Aleš Kadleček

Lenka Kadlečková
Kateřina Rožníčková

Jana Traplová
Pavla Dočkalová
Marie Dočkalová
Dana Dvořáková
Martina Alterino
David Maričák

Martina Podolínská
Michaela Podolínská

Laďka Megerová
Jiří Boháček
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
Monika Hlinková, ředitelka Nadačního fondu Pečovatel

Martina Adámková, provozní administrativa, péče o klienty, fundraising

DobrovolNíci: 
Jana Traplová, 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 2019 celkem 599 056 Kč

CÍLE NADAČNÍHO FONDU NA ROK 2020 
  V roce 2020 se chystáme navázat spolupráci s dalšími poskytovateli asistenční péče v České republice se 

záměrem rozšíření  „pole“ působnosti, pomoci v dalších regionech a více potřebným lidem.

  V průběhu roku 2020 chceme přijmout do nadačního fondu 20-30 nových potřebných klientů.

 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 chceme vyvíjet a zlepšovat webové stránky, aby byly pro uživatele (jak dárce, tak klienty) přehledné, 
praktické a nabízely tak všechny potřebné informace. Byly technicky propracované a efektivní. 

  Chtěli bychom mimo jiné pravidelně organizovat 2-3 větší akce ročně. V létě sportovní, v zimě kulturní a 
benefiční setkání setkání s donátory .

  Rádi bychom získali nové individuální dárce a nová patrnerství s cílem dofinancovat měsíční limity sbírky 
všech našich klientů.

  Budeme se snažit navázat dlouhodobou spolupráci s jedním až třemi silnými partnery na financování 
provozních nákladů nadačního fondu a tak docílit toho, aby měl nadační fond dva plné zaměstnanecké 
úvazky.

Tyto cíle mají plnit jediné poslání, za jejímž účelem byl Nadační fond Pečovatel založen a to propojit co 
nejvíce potřebných lidí s lidmi, kteří chtějí pomoci.
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Graf přijatých darů pro klienty nadačního fondu  
v roce 2018 a 2019

Rok 2019 byl pro nadační fond a jeho klienty velice úspěšný. Měsíční limity sbírek všech klientů byly 
naplněny a provozní náklady pokryty. Držíme si pěsti i palce do roku 2020, aby se nám podařilo totéž 

pro více potřebných klientů. Velice děkujeme všem, kteří se v roce 2019 jakkoli „zapojili“.
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PřÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

PrEZENTaČNí MaTEriáLy NaDaČNíHo foNDu PEČoVaTEL 2019

PF 2020Nálepka na sbírkovou kasičku

Nálepka pro sportovce na Radonický víceboj

Kartička na strom splněných přání
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Pečovatelský list na benefiční večer Leták patrona

Nálepky na vánoční dárky

Reklama v administrativních budovách a výtazích v Praze

Reklama na LED obrazovce Anděl Reklama v čekárnách zdravotnických zařízení 
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ROZVAHA V PLNéM ROZSAHU K 31. 12. 2019
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019



28Nadační fond Pečovatel
736 505 542, monikah@pecovatel.cz, www.pecovatel.cz

 „Nejdůležitější pro  

mne je zachování  

společnosti asistentů  

pro moji psychickou a tím  

pádem i fyzickou  

pohodu“. 

Martin K.  „Osobní asistence 

mi dává zažít pocit 

svobody“.

 Jakub K.

„Teď, když proležím skoro celý 

den v posteli, přemítám o životě 

a říkám si, že byl komplikovaný a 

těžký, přesto jsem ho nevzdala. 

Jsem plně odkázána na pomoc 

asistentů a pečovatelské služby“.  
Eva S.

„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“. 

Vláďa K.

 „ Asistentka mi pomáhá hlavně  

s tím, abych byl stále aktivní a žil.   

Již to, že si se mnou někdo 

popovídá, mě drží při životě“. 

Bohumil N.

 „Díky asistenci dělá Lucinka 

pomalé, ale jisté pokroky. Jsou 

to maličkosti, ale přesto velké 

události v životě naší slečny“. 

Říká maminka Lucinky Š.

 „Pokud bych neměla 

maminku, osobní 

asistentku nebo 

kamarádku ze 

sousedství, nemohla 

bych mít ani ty malé 

ptáčky pro radost“. 

Markétka K.

 „Docela obyčejné věci, že ano? 

Barevné růže, chuť třešní, 

ale hlavně a to obyčejné 

opravdu není, jsou lidé 

kolem mě. To je dar.  Dcera, 

přátelé, asistentky, které 

mi pomáhají. Jejich pomoc 

potřebuji čím dál víc“. 

Maria G.

 „Daneček potřebuje ke 

všemu dopomoc druhé  

osoby. K zabavení, ke 

krmení,  ke strojení, 

i k udržování osobní 

hygieny. Díky 

asistenci  můžeme 

načerpat nové síly v 

boji s autismem“. 

Říká maminka Danečka S.


