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SLOVO ÚVODEM
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
Prekladame vam historicky první Vyrocní zpravu naseho nadac ního fondu. K zalození nadacního fondu
me dovedla osobní zkusenost. Nase deti, dvojcata, se narodila predcasne ve 24. tydnu. Jejich porodní vaha
byla 680 g a 700 g. První ctyri mesíce sveho zivota stravily v inkubatoru. Nyní jim jsou ctyri roky a jsou to
zdrave a krasne deti. První roky byly ve znamení lekarskych vysetrení, kazdodenního cvicení Vojtovy
metody, neustale nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaka kvalita zivota je ceka. Moc dobre vím, cím si lide v teto
situaci prochazí. Jaka je to psychicka, financní a casova zatez pro celou rodinu. Jak jsme na zacatku tapali,
kam a na koho se obratit. My jsme nas boj, zda se, vyhrali. Ja a cely tym nadacního fondu se snazíme
pomahat lidem s podobnym osudem.
V lednu tohoto roku oficialne vznikl nas nadacní fond, u jehoz zrodu stala po mem boku ma obchodní
partnerka a prítelkyne Marketa Stranska, bez jejíz podpory bych mozna tento krok nikdy neucinila.
Marketa je maminkou peti detí. Kdyz bylo mym detem kolem 2,5 roku a vsechny prognozy o jejich dalsím
vyvoji a prospívaní se jevily optimisticky, uzralo ve mne presvedcení, ze bych chtela pomahat rodinam
s podobnym osudem.
Byly zrovna Vanoce, doba dobrych skutku. Na kazdem kroku na nas vyskocila nejaka nadace ci nadacní
fond. Mely jsme s Marketou obavy, ze trh je presyceny. Ke konecnemu rozhodnutí pak, ale prispel docent
Zbynek Stranak, primar neonatologie Ústavu pro peci o matku a díte v Praze-Podolí. Rekl, ze i kdybychom
pomohly dvema rodinam, nase usilí by melo smysl. Vysel nam vstríc a stal se predsedou spravní rady a
odbornou autoritou Nadacního fondu pro predcasne narozene deti a jejich rodiny.
V tomto roce jsme venovali energii predevsím stabilizaci nadacního tymu. Jsem potesena, ze jsme
vybudovali tym, ktery je slozen ze spickovych odborníku ať uz z oblasti obchodu, PR nebo kreativní
oblasti. Tito lide se rozhodli svuj volny cas a zkusenosti venovat spolecnemu usilí a podporit nase nadacní
aktivity.
Od zacatku jsme meli presnou predstavu v tom, ze chceme na trhu neziskovych organizací vybudovat
dlouhodobou znacku a profesionalní nadacní fond, ktery ma jasno ve svych aktivitach. V ramci konkretní
pomoci, ale i v oblasti PR nasí znacky, potencialních sponzoru, partneru, darcu a dobrovolníku, kterí se
do nasich aktivit zapojí.
Rok 2014 byl rokem startovním. Hodnotím ho pozitivne, jelikoz hlavní cíl vytvorit stabilní tym, ktery bude
dlouhodobe s nadacním fondem spolupracovat, byl splnen.
Dekujeme vam vsem, kterí jste nas v roce 2014 podporovali a umoznili nam pomahat rodinam tech
nejmensích. Vazíme si vaseho usilí, nasazení, energie a velice se tesíme na rok 2015, kdy zacneme aktivne
pomahat tem, kterí nasi pomoc potrebují nejvíce.
S uctou a obdivem vase
Hana Písova
zakladatelka Nadacního fondu pro predcasne narozene deti a jejich rodiny
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O NAS
O NADAČNÍM FONDU
•

Nadacní fond pro predcasne narozene deti a jejich rodiny byl zalozen v prosinci roku 2013 Hanou
Písovou a Marketou Stranskou

•

Oficialní datum zapisu u Mestskeho soudu v Praze s datem 22. 1. 2014, spisova znacka N1092

•

ÍČO: 02503786

•

Čílem nadacního fondu je pomahat rodinam predcasne narozenych detí, ktere se ocitly v tízive
financní a psychicke situaci

•

Nadacní fond pomaha vzdy konkretní rodine a jejich konkretní potrebe spojene s predcasne
narozenym dítetem

•

Nadacní fond pro predcasne narozene deti je ve svem oboru ojedinely. Soucasna podpora plyne do
vybavení neonatologickych center, ale zadna organizace prímo financne nepomaha rodinam
predcasne narozenych detí.

SÍDLO NADAČNÍHO FONDU
•

Nadacní fond ma sídlo v Ústavu pro peci o matku a díte v Praze - Podolí, jedním z nejvyznamnejsích
ceskych pracovisť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie

•

Ústav pro peci o matku a díte v Podolí patrí ke trem nejlepsím centrum v ČR (celkem 12
perinatologickych center v ČR), hodnoceno standardizovanymi kriterii Svetove zdravotnicke
organizace (WHO)

3

2014
ÚČEL VZNÍKÚ NADAČNÍHO FONDÚ
POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU
•

Nasím poslaním je pomahat rodinam predcasne narozenych detí, zmírnit financní a psychickou
zatez spojenou s jejich odloucením.

PROBLEMATIKA
•

V Česke republice je cetnost predcasnych porodu okolo 10%

•

Česka republika patrí ke svetove spicce v peci o predcasne narozene a rizikove novorozence,
zaroven je na jednom z predních míst zebrícku uspesnosti v peci o tyto novorozence

•

Nedonoseny novorozenec potrebuje specializovanou peci nejenom po narození, ale i po propustení
domu. Nejcasteji se jedna o kontroly psychomotorickeho vyvoje na neurologii, rehabilitaci, kontroly
zraku a sluchu, specialní programy vyzivy a celkova psychosocialní podpora rodiny

•

Dostupnost specializovane pece je velmi limitovana. Čentra vyvojove a specializovane pece pro
nedonosene deti se nachazejí pouze v nekterych regionech Česke Republiky. Nutna dispenzarizace
dítete je velkou casovou a ekonomickou zatezí
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JAK POMAHAME
Nadacní fond je v Česke republice první svého druhu, ktery pomaha konkretním rodinam a jejich
konkretní potrebe spojene s predcasne narozenym dítetem.

KDE PŘISPÍVÁME
Príspevek na cestovní vylohy mimoprazskym rodicum po dobu hospitalizace dítete
Príspevek na specialní vyzivu dítete
Príspevek na hygienicke potreby dítete
Príspevek na zdravotnicke pomucky
Pomoc pri zajistení psychologicke pece pro rodinu predcasne narozeneho dítete
Pomoc pri zajistení rehabilitacní pece predcasne narozeneho dítete
Pomoc pri zajistení nasledne pece napr. lazensky pobyt
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STRÚKTÚRA AKTÍV A PASÍV
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VÝKAZ ZÍSKÚ A ZTRAT
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PREHLED DARČÚ 2014
FINANČNÍ DARY FYZICKÝCH OSOB

ZÍSKANÉ GRANTY
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PODPORÚJÍ NAS
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ÍNFORMAČE O NADAČNÍM FONDÚ
Nadacní fond pro predcasne narozene deti a jejich rodiny
Podolske nabrezí, 14700 Praha 4 - Podolí
www.predcasnenarozenedeti.cz

10

2014
PRÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZAVERKÝ
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