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Vážení přátelé,
byl to pro nás všechny zvláštní a nepředvídatelný rok. Něco dal, něco nebo bohužel někoho nám
vzal. Nikdo jsme netušili, na jaké obrátky se pandemická situace roztočí a jak budeme schopni v
naší práci a vůbec v čemkoliv pokračovat. Obavy nad tím, zda budeme moci i nadále podporovat
naše klienty rostly stejně tak, jako čísla nově nakažených. Zákeřný virus nám „vzal“ i 2 naše
klienty, což bylo velice smutné. K mému uklidnění, že tuto situaci ustojíme, přispěl fakt, že dárci
nám zůstali věrní. Pravda, o některé společnosti a jedince, které nám pomáhali, jsme přišli, ale
i tak jsme dokázali jít dál a pomáhat „našim“ nejpotřebnějším a to je důležité. V červnu jsme díky
částečnému rozvolnění mohli vylézt z domácích, virtuálně komunikujících ulit a dokonce se potkat
na Radonickém víceboji dvojic. Krása. V prosinci, kdy každoročně pořádáme vánoční benefici,
jsme takové štěstí neměli, tak jsme raději než nic, udělali s lehčími obavami, benefici virtuální.
A ejhle, povedlo se. Naši věrní podporovatelé nás opět nezklamali a pomohli. Děkuji za to, že i přes
veškeré nepohodlí, strach a nejistotu jsme obklopeni lidmi se srdcem bijícím na správné straně
a v pozitivním rytmu. Jsem ráda, že si Pečovatel získává důvěru v poctivou práci
a nezištnou pomoc stále více a více lidí. Přeji nám všem pevné zdraví, víru, že
bude zase dobře (a ono bude!) a láskou protkané cesty, po kterých kráčíme.
Srdečně,
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 těmito poskytovateli sociální služby osobní asistence: HEWER, z.s., Podané
ruce - osobní asistence, Život 99 Jihlava a Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje a podporuje
tak potřebné lidi v 11ti krajích ČR.

NAŠE AKTIVITA V ROCE 2019
Rok 2020 jsme zahájili plní optimismu a nové energie do práce. Nikdo netušil, jaký nečekaný zvrat pocítíme
spolu se všemi lidmi po celém světě. Pandemie coronaviru ovlivnila samozřejmě i naši činnost. Přesto
jsme nezaháleli a pokračovali v našich aktivitách, které nám byly všemi možnými nařízeními umožněny.
Navázali jsme spolupráci s dalším poskytovatelem sociálních služeb, podporovali naše klienty a v průběhu
letního rozvolnění opatření proti šíření coronaviru, jsme úspěšně uspořádali druhý ročník Radonického
víceboje dvojic. Závěr roku byl díky štědrým dárcům vydařený. Podívejte se, co nám rok 2020 přinesl.
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AKCE A AKTIVITY PEČOVATELE
Radonický víceboj dvojic 20. 6. 2020
I přes nejisté vyhlídky v oblasti pořádání hromadných akcí jsme se pustili do organizace dalšího ročníku
Radonického víceboje dvojic. Druhého ročníku se účastnilo celkem 23 dvojic. Počasí sice nebylo úplně na
naší straně, i přes to se ale akce vydařila. Sportovali jsme, bavili jsme se, rozdávali jsme ceny a výtěžek této
krásné akce byl krásných 109 701 Kč. Děkujeme všem sportovcům a těm, kdo se zapojili do přípravy a
organizace akce.

5

Virtuální benefice 2020
Kvůli epidemiologickým opatřením jsme tradiční vánoční benefici uspořádali v netradiční online podobě. Na
našem webu si lidé mohli koupit virtuální vstupenku na „jako“ benefici a nebyli bychom to my, kdybychom
zase něco nerozdávali. Ze všech prodaných vstupenek losovali dvakrát týdně naši skvělí patroni vítěze
hodnotných cen. Věříme, že další ročník už bude možné uspořádat klasicky „offline“.

Prodej hrníčků na podporu našich klientů společností Cukrfree
Influencerka, autorka kuchařky a webu cukrfree.cz Janina udělala krásnou
akci pro klienty Pečovatele. Na svém e-shopu prodávala speciální limitovanou edici 150 krásných, ručně malovaných hrnečků, vyrobených pod taktovkou VerunityArt. 150 Kč z každého prodaného hrnečku bylo poukázáno
našim klientům na asistenční péči. K výtěžku z prodeje přidala Janina ještě
další penízky a ve výsledku podpořila klienty celkovou částkou 30 400 Kč.
Za Jaroslava, Lucku, Marii a Lojzíka moc děkujeme!
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Vánoční strom v obchodním centru Globus Černý Mos
Přestože byla naprostá většina obchodů a obchodních domů v předvánočním čase zavřená, Globus
připravil ve své prodejně v Praze na Černém Mostě vánoční strom ověšený přáními, které mohli
nakupující v Globusu splnit našim klientům. Ježíšek z Globusu jim přinesl např. teplou deku, kosmetiku,
knížky nebo hračky pro naše nejmenší klienty.
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Pomoc v době epidemie coronaviru
Sbírka na ochranné pomůcky
S příchodem coronaviru jsme okamžitě zareagovali a spustili sbírku na ochranné pomůcky na ochranu
osobních asistentů a klientů našeho smluvního poskytovatele asistence Hewer, z.s. Ve sbírce se vybralo
krásných 31 000 Kč, díky kterým mohly být nakoupeny respirátory, roušky, rukavice nebo dezinfekce.

Balíčky s ochrannými pomůckami pro naše klienty
Do pomoci se zapojila také společnost
Phyteneo, která poskytla pro naše
klienty dezinfekci. Díky šikovným
dámám, které ušily obdivuhodné
množství roušek, jsme mohli našim
klientům poslat balíčky s rouškami,
dezinfekcí a nosními spreji.

Auto pro rodinu Jaromíra
Milá paní Evelína na základě naší výzvy, darovala rodině našeho klienta Jaromíra, bílého Peugeota.
Maminka Járy auto velmi nutně potřebovala. Díky autu budou mít život o něco příjemnější.
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Návštěva Martina v hospicu a zajištění kašlacího asistenta
Navštívili jsme „našeho“ Martina v Hospicu svatého Lazara v Plzni, kam byl na vlastní žádost umístěn,
kvůli zhoršení zdravotního stavu, který již neumožňoval domácí péči. Nepřetržitá asistenční péče je
u Martina nezbytná a tak k němu docházejí osobní asistentky a pomáhají se vším, co si jen dovedete
představit. Martinovi jsme přinesli tričko Pečovatele, jogurty, čaj a detektivku. Bylo na něm vidět, že se z
naší návštěvy i dárečků těšil a byl nesmírně rád, že mu pomáháme asistenční péči platit. Celý příspěvek
na péči totiž náleží hospici.

Martinovi jsme pomohli zajistit bezplatné zapůjčení kašlacího asistenta od spolku ALSA. Paní ředitelka Eva
Baborová jej osobně přivezla a zaškolila asistentyk jeho používání.
Na konci července jsme se museli s Martinem navždy rozloučit. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli pomoci.
Celkem jsme mu pomohli zaplatit 1300 hodin asistenční péče - 168 960 Kč.

Slavili jsme
narozeniny
s naším Kubou
Z Prahy až do Ostravy
jsme vyrazili oslavit
Kubovy 26. narozeniny.
Kuba byl veselý hostitel
a měl velikou radost,
že jsme za ním přijely.
Oslava se moc povedla
a dárečky udělaly Kubovi
radost.
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Návštěva Daniely a Marušky
Milou návštěvu jsme si užili u paní Daniely. Společně jsme si zavzpomínali a popovídali o jejím životě,
který neměla jednoduchý. Paní Daniela žije sama a
asistentky jí dělají jedinou společnost a pomáhají jí
s přesuny na a z vozíku, s hygienou, atd.
Navštívili jsme také naši krásnou babičku Marušku. Obdivovali jsme její krásu, jak vnější, tak vnitřní. Dcera o Marušku s láskou pečuje a je moc vděčná všem, kteří jí pomáhají platit asistenční péči.

Narozeniny ve prospěch klientů Pečovatele
I v roce 2020 se našli srdcaři, kteří chtěli ve svůj narozeninový den rozdávat radost druhým. Klára, Martin, Pavel
a Petr místo dárků pro sebe darovali asistenční péči našim klientům. Narozeninové dárky byly v celkové výši
krásných 224 hodin. Všechno nejlepší oslavencům!

Sbírkové kasičky
Vyzvedli jsme dvě pěkně těžké sbírkové kasičky, do kterých mohli přispívat mlsouni a kafaři v Cukrárně Milano
Pardubice a Cukrárně Milano Poděbrady. Kasička z Pardubic obsahovala 4 575 Kč na 35 hodin asistence pro
Járu. Do kasičky v Poděbradech se nasbíralo 6 928 Kč na 53 hodin asistenční péče pro Lojzíka. Děkujeme všem,
kteří přispěli.
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SPOLUPRÁCE S NAŠIMI SMLUVNÍMI POSKYTOVATELI
ASISTENČNÍ PÉČE
V roce 2020 jsme spolupracovali se třemi státem registrovanými poskytovateli sociální služby. Nově jsme
navázali spolupráci s organizací Život 99 Jihlava, z.ú.. Spolu s organizacemi HEWER, z.s. a Podané ruceosobní asistence nám v průběhu celého roku doporučovali potřebné klienty, kteří nejsou schopni pokrýt
náklady na osobní asistenci ze svých úspor, výdělků ani státních příspěvků.

NOVÍ KLIENTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2020
Patrik H.- dětská mozková obrna,
příspěvek 2 600 Kč/ 20 h měsíčně
Poskytovatel soc. služby: Život 99 Jihlava
Klientem od 1.6.2020
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 4.940 Kč
Bohumil N.- pohybové problémy,
příspěvek 5 850 Kč/ 45 h měsíčně
Poskytovatel soc. služby: Hewer, z.s.
Klientem od 1.7.2020
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 31.330 Kč
Růžena K.- srdeční a žilní selhávání, artróza,
příspěvek 10 400 Kč/ 80 h měsíčně
Poskytovatel soc. služby: Hewer, z.s.
Klientem od 1.5.2020 do 1.11.2020
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 62.400 Kč
Drahomír H.- amyotrofická laterální skleróza,
příspěvek 8 450 Kč/ 65 h měsíčně
Poskytovatel soc. služby: Hewer, z.s.
Klientem od 1.11.2020
Celkem zaplaceno za asistenční péči: 14.170 Kč
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Finanční dary pro klienty Pečovatele v roce 2020
Informace o klientovi

Dary pro klienty v roce 2020

Klienti

Částka
převedená
klientovi z
darovacího
účtu Křídla
pomoci

Celková
částka
zaplacená
za asistenční
péči za
klienta

Zůstatek
analytického
účtu
klienta k
31.12.2019

Věk

Diagnóza

Poskytovatel
soc. služby

Kraj

Celková výše
sbírky na
webových
stránkách

1.

Fabián P.

7 let

Dětská mozková obrna

HEWER, z.s.

Jihomoravský

5 850 Kč

0 Kč

8 710 Kč

10 790 Kč

2

Jaroslav K.

28 let

Vigilní koma

HEWER, z.s.

Královéhradecký

19 875 Kč

11 404 Kč

65 650 Kč

18 350 Kč

3

Daniel S.

10 let

Dětský autismus
retardace

HEWER, z.s.

Královéhradecký

14 384 Kč

0 Kč

25 090 Kč

13 379 Kč

4

Markéta K.

43 let

Dětská mozková obrna

Podané ruce

Moravskoslezský

33 370 Kč

3 260 Kč

35 750 Kč

10 210 Kč

5

Karel S.

44 let

Huntingtonova nemoc

Podané ruce

Moravskoslezský

17 810 Kč

0 Kč

15 730 Kč

13 380 Kč

6

Jaromír G.

27 let

Mentální retardace,
epilepsie

Podané ruce

Olomoucký

13 320 Kč

10 070 Kč

29 250 Kč

12 470 Kč

7

Jan S.

10 let

Zánět mozečku po
očkování

Podané ruce

Olomoucký

0 Kč

0 Kč

0 Kč

20 800 Kč

8

Alois S.

86 let

Cukrovka, třes, zelený
zákal

HEWER, z.s.

Pardubický

74 158 Kč

15 460 Kč

117 260 Kč

34 000 Kč

9

Petr S.

45 let

Dětská mozková obrna

HEWER, z.s.

Plzeňský

17 095 Kč

9 355 Kč

29 770 Kč

9 280 Kč

10

Eva S.

87 let

Silné astma, artróza

HEWER, z.s.

Praha

18 348 Kč

0 Kč

11 180 Kč

57 808 Kč

11

Maria G.

89 let

Parkinsonova choroba,
osteoporóza

HEWER, z.s.

Praha

35 270 Kč

25 870 Kč

66 300 Kč

15 730 Kč

12

Daniela H.

79 let

Dětská mozková obrna

HEWER, z.s.

Praha

11 170 Kč

17 180 Kč

39 000 Kč

5 550 Kč

13

Vladimír K.

61 let

Dětská mozková obrna

HEWER, z.s.

Praha

20 180 Kč

23 220 Kč

54 080 Kč

8 890 Kč

14

Martin K.

46 let

Amyotrofická laterální
skleróza

HEWER, z.s.

Plzeňský

68 800 Kč

6 710 Kč

87 620 Kč

780 Kč

15

Jan P.

9 let

Těžká forma autismu

HEWER, z.s.

Středočeský

28 286 Kč

0 Kč

23 270 Kč

33 951 Kč

16

Zuzana K.

57 let

Revmatoidní artritida

HEWER, z.s.

Středočeský

34 330 Kč

7 750 Kč

45 500 Kč

11 360 Kč

17

Lucie Š.

8 let

Mentální retardace,
autismus

HEWER, z.s.

Středočeský

11 270 Kč

13 060 Kč

28 080 Kč

5 200 Kč

18

Věra S.

87 let

Dětská mozková obrna

HEWER, z.s.

Ústecký

24 660 Kč

14 860 Kč

41 080 Kč

8 450 Kč

19

Antonie D.

13 let

Rettův syndrom

HEWER, z.s.

Ústecký

928 Kč

0 Kč

5 330 Kč

10 530 Kč

20

Jakub K.

26 let

Dětská mozková obrna

Podané ruce

Moravskoslezský

27 370 Kč

18 260 Kč

45 240 Kč

15 300 Kč

21

Zuzana Ko.

57 let

Alzheimerova choroba

HEWER, z.s.

Středočeský

82 051 Kč

21 209 Kč

145 730 Kč

57 881 Kč

22

Danuška S.

89 let

Stařecká demence,
hypertenze

HEWER, z.s.

Královéhradecký

13 095 Kč

0 Kč

15 340 Kč

0 Kč

23

Růžena K.

97 let

Srdeční a žilní selhávání,
HEWER, z.s.
artróza

Praha

27 700 Kč

35 200 Kč

62 400 Kč

760 Kč

24

Drahomír H.

71 let

Amyotrofická laterální
skleroza

HEWER, z.s.

Praha

11 580 Kč

8 060 Kč

14 170 Kč

31 720 Kč

25

Bohumil N.

87 let

Pohybové problémy

HEWER, z.s.

Středočeský

37 880 Kč

5 850 Kč

31 330 Kč

20 460 Kč

26

Patrik H.

30 let

Dětská mozková obrna

Život 99 Jihlava

Vysočina

16 190 Kč

2 600 Kč

4 940 Kč

15 280 Kč

664 970 Kč

249 378 Kč

1 047 800 Kč

442 309 Kč

CELKEM

Zůstatek analytického účtu Křídla pomoci
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686 760 Kč

DŮLEŽITÁ ČÍSLA ROKU 2020
PŘÍJMY 2020
PŘIJATÉ DARY
PŘÍJMY OSTATNÍ

pro konkrétní klienty

991 553,00 Kč

na neadresný darovací účet Křídla pomoci

217 153,00 Kč

na provoz Nadačního fondu

255 657,00 Kč

z veřejných akcí (benefice apod.), bankovní bonusy apod.

0,86 Kč

CELKOVÁ VÝŠE PŘÍJMŮ

1 464 363,86 Kč

VÝDAJE 2020
VÝDAJE klienti

částka zaplacená za asistenční péči pro klienty NF Pečovatel

1 047 800,00 Kč

VÝDAJE provoz - služby

nadační šetření, nájemné, poštovné…

46 778,35 Kč

VÝDAJE provoz - ostatní

mzdové náklady, bankovní poplatky

603 780,29 Kč

CELKOVÁ VÝŠE VÝDAJŮ

1 698 358,64 Kč

Výše přijatých darů pro konkrétní klienty

991 553,00

Počet dárcovských převodů z bankovního účtu

1038

Výše přijatých darů na neadresný darovací
účet Křídla pomoci

217 153,00

Počet dárcovských převodů platební kartou

326

Celková výše darů na provozní účet

255 657,00

Počet darů na provozní účet

26

Celková výše přijatých příspěvků

1 464 363,00

Počet darů celkem

1390

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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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM
A DOBROVOLNÍKŮM V ROCE 2020
Nadace Kooperativa nám potvrdila, že o skvělého partnera se můžeme opřít i v těžkých
časech. V rámci grantového řízení COVID 19 podpořila provoz nadačního fondu i úhradu
hodin asistenční péče klientů. Děkujeme. V předvánočním čase potěšila naše klienty
věrnost poboček Kooperativy, které posílaly krásné příspěvky v rámci už tradičních
vánočních stromů.
Milá spolupráce s
pokračovala i v roce 2020, kdy společnost nejen podpořila naše
klienty finančně, ale darovala i ceny pro vítěze losování vstupenek na virtuální benefici. Děkujeme.
V roce 2020 se nám nově podařilo navázat spolupráci se společností
podpořila provoz nadačního fondu. Děkujeme a doufáme v pokračování spolupráce.
Děkujeme společnosti
našich klientů.

, která finančně

, která darovala nádherných 50 000 Kč na úhradu asistenční péče

Za krásný dar v hodnotě 50 000 Kč na provoz nadačního fondu děkujeme společnosti
Velké poděkování patří i společnosti
vozu nadačního fondu.

a

Úhradu asistenční péče pro tři klienty zajistil Nadační fond
částkou 33 800 Kč. Děkujeme.
Děkujeme společnosti
kapek a sirupů pro naše klienty.

.

za finanční podporu klientů i pro-

, který přispěl krásnou

za darování dezinfekce, potravinových doplňků, kosmetiky,

Za věrnou finanční podporu našich klientů děkujeme panu Šimkovi a jeho společnosti ŠIMEK CZ spol. s.r.o..
Společnosti

děkujeme za krásný dar na úhradu asistenční péče klientů.

Společnost
poskytla svou reklamní plochu v Praze na Andělu pro naši pozvánku na
Radonický víceboj dvojic. Děkujeme.
Ve výtazích administrativních budov a obchodních centrech v Praze jsme mohli promítat naše reklamní
spoty díky společnosti
Spolupráce na prvním ročníku Radonického víceboje dvojic s
byli moc rádi, že hostilo i druhý ročník této oblíbené akce.

se osvědčila a my jsme

Velké díky patří všem společnostem i jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci druhého ročníku
víceboje.
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Společnost

věnovala krásné ceny do tomboly, stejně tak

.

Za občerstvení děkujeme

Děkujeme také ochotným dobrovolníkům, bez kterých bychom se neobešli.
Děkujeme všem, kdo se zapojil do námi pořádané sbírky na ochranné pomůcky a pohonné hmoty pro
asistenty. Také moc děkujeme za šití roušek Kačce Opálkové, Martině Podolínské, Šijeme roušky pro
Moravu, Ludmile Holmokové a Blance Střechové.
Děkujeme Janině z
za krásnou akci prodeje hrníčků, jejíž výtěžek byl určen na úhradu
asistenční péče pro klienty Pečovatele.
Velký dík patří společnostem
letošní Virtuální benefice.
Milé paní Zuzce Vávrové z
jejích krásných polštářků.

,

,

za krásné ceny do soutěže během

děkujeme za pokračující podporu našich klientů prostřednictvím prodeje

Hladce pokračuje spolupráce s Vilémem Hořínkem a jeho otcem Petrem, kteří se starají o naše webové
stránky a interní systém. Děkujeme.
Velké díky patří grafikovi Janu Mottlovi, který se celý rok staral o grafickou podobu všech propagačních a
informačních materiálů Pečovatele.
Naše díky směřují i za paní Ivaně Jablonovské, která má ve svém zmrzlinovém království v Mimoni
umístěnou kasičku pro Lojzíka.

Děkujeme prodejně
na Černém Mostě v Praze za Vánoční strom přání pro naše klienty. Paní
Grygarové děkujeme za rozvoz dárečků až ke klientům domů.
Poděkování patří i naším milým patronům Janu Webrovi, Mirku Hrabětovi, Milanu Enčevovi, Simoně
Baumrtové, Miloši Malému, Zdeňkovi Šenkeříkovi, kteří pomáhají klientům se zaplacením asistenční péče,
a kteří se zapojili do losování cen v rámci online benefice.

DĚKUJEME!
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
Monika Hlinková, ředitelka Nadačního fondu Pečovatel
Martina Adámková, provozní administrativa, péče o klienty, fundraising (do 31.8.2020)
Petra Páleníková, provozní administrativa, péče o klienty, fundraising (od 1.9.2020)

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 2020 celkem 650.559 Kč.

CÍLE NADAČNÍHO FONDU NA ROK 2021
Navýšíme počet klientů NF na 30 až 40.
Navážeme spolupráci s jedním až dvěma poskytovateli sociálních služeb.
Získáme nové individuální dárce a nová partnerství s cílem dofinancovat měsíční limity sbírky všech našich
klientů.
Budeme se snažit navázat dlouhodobou spolupráci se silnými partnery na financování provozních nákladů
nadačního fondu.
Pokud „Covidní“ situace dovolí, měli bychom v červnu a prosinci roku 2021 pořádat naše největší benefiční
akce, a to Radonický víceboj dvojic a divadelní představení v divadle Radka Brzobohatého na Václavském
náměstí. K těmto akcím vždy plánujeme další menší akce. Jako např. luxusní večeři s překvapením a dražbou
v krápníkové restauraci hotelu Adria, stromy splněných přání a další akce, s kterými nás v průběhu roku
oslovují různé společnosti nebo akce do kterých se na základě vypsaných výzev a grantů přihlásíme.
Zvýšíme povědomí o Pečovateli a přitáhneme na web a sociální sítě nové dárce z řad svých fanoušků.
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.
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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PREZENTAČNÍ MATERIÁLY NF V ROCE 2020

.

.

VYPRODEJOVY

VELKÝJARNÍ

BAZAR

DARUJE

40 000

v celém 3. patře na poště
Černokostelecká 2020/20 na Praze 10
20. 4. – 24. 4. 2020 od 8:00 do 17:30 hodin

Kč

na 308 hodin asistenční péče
Nadační fond Pečovatel pořádá poslední
charitativní bazar pro celou rodinku.
Přijďte si nakoupit, určitě to potřebujete!
Oblečení, hračky, šperky, knížky, hry, boty a blbinky všeho druhu.

děkujeme

Těšíme se na Vás!
www.pecovatel.cz

4.12.2019
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ROZVAHA K 31. 12. 2020
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2020

19

20 Pečovatel
Nadační fond

736 505 542, monikah@pecovatel.cz, www.pecovatel.cz

