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Slovo úvodem
Vážení přátelé,

čas neuvěřitelně běží a my vám předkládáme v pořadí již třetí výroční zprávu
Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.
Po třech letech od vzniku našeho nadačního fondu můžeme říci, že díky působení
v neziskovém sektoru, se pohybujeme v nejvíce konkurenčním prostředí na trhu. Naše
snaha získat prostředky na pomoc potřebným je nekonečným úsilím a nekončícím během
na dlouhou trať. Dnes se v České republice každé dvanácté dítě narodí předčasně a potřeby
rodin v péči o předčasně narozené dítě rostou. Naši pomoc jsme rozšířili od kojenců až po
děti do osmnácti let. Jsou to i rodiny větších dětí, které neuvěřitelně bojují za lepší zítřky
svých potomků a my se snažíme jejich úsilí maximálně podpořit.
Rok 2016 nebyl jednoduchý, ale podařilo se nám realizovat s minimálními náklady a ve
velmi malém týmu hned několik projektů, které vynesly úžasné finanční prostředky, díky
kterým jsme mohli celý rok pomáhat tam, kde to bylo potřeba nejvíce. Vážíme si podpory
všech, kteří s námi tento rok byli, kteří svou pílí, snahou, kontakty, prací, finančními
prostředky nebo i dobrou radou přispěli k tomu, abychom nadále naplňovali naše cíle.
Do dalšího období přejeme vám všem hlavně pevné zdraví a děkujeme za vaši podporu a
přízeň, bez které by to nešlo.

S úctou a obdivem vaše

Hana a Markéta
zakladatelky Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

O nadačním fondu
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O nadačním fondu
Naším posláním je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, zmírnit finanční a
psychickou zátěž spojenou s jejich odloučením.
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny je v České republice první svého
druhu, který pomáhá konkrétním rodinám a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně
narozeným dítěte. Pomoc je určena předčasně narozeným kojencům až dětem do 18i let
věku, které trpí v důsledku předčasného porodu nějakým fyzickým či psychickým omezením.
Oblasti podpory
Přispíváme rodičům v oblasti dopravy po dobu hospitalizace dítěte. Hradíme speciální
výživu, zdravotní a hygienické pomůcky. Pomáháme při zajištění psychologické péče pro
neformální pečovatele dítěte. Hradíme nákladné rehabilitace dítěte a následnou péči.
V bodech
-

Nadační fond byl založen 22. 1. 2014 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou, na
základě osobní zkušenosti Hany s příchodem extrémně předčasně narozených
dvojčat na svět, kterým je dnes sedm let

-

IČO 02503786, sídlo: ÚPMD, Podolské nábřeží, 147 00 Praha 4 – Podolí

-

Kanceláře: Opatovická 20, 110 00 Praha 1

-

Nadační fond je ve svém oboru ojedinělý. Současná podpora plyne do vybavení
neonatologických center, ale žádná organizace finančně nepomáhá rodinám přímo
s jejich konkrétními potřebami

-

V České republice je četnost předčasných porodů okolo 12%

-

Česká republika patří mezi světové špičky v péči o předčasně narozené a rizikové
novorozence, zároveň je na jednom z předních míst žebříčku úspěšnosti v péči o
tyto novorozence

-

Nedonošený novorozenec potřebuje specializovanou péči nejenom po narození, ale
i po propuštění do domácího prostředí. Nejčastěji se jedná o kontroly
psychomotorického vývoje na neurologii, rehabilitace, kontroly zraku a sluchu,
speciální programy výživy a celková psychosociální podpora rodiny

-

Dostupnost specializované péče je velmi limitovaná. Centra vývojové a
specializované péče pro nedonošené děti se nacházejí pouze v některých regionech
České republiky. Nutná dispenzarizace dítěte je velkou časovou a ekonomickou
zátěží.

Kalendář akcí 2016

Str. 03

Kalendář akcí 2016
PŘEDČASNÝ KONCERT ADAMA PLACHETKY
Palác Žofín 16. 2. 2016
Jednou z největších akcí od vzniku nadačního fondu byl Předčasný koncert Adama
Plachetky v Paláci Žofín. Tento projekt byl připravován několik měsíců. Projekt provázela
obrovská mediální kampaň (TV, radio, print, outdoor) a podařilo se nám vyprodat Palác
Žofín s výtěžkem 805.000Kč (dodatečně dorovnáno anonymním dárcem na 1.000.000Kč).
Slavnostní koncert byl spojen s gala večeří pro VIP hosty a záznam z koncertu byl v červnu
vysílán na ČT art, během něhož se prostřednictvím DMS zpráv podařilo vybrat dalších
25.000Kč.

Speciální poděkování:
Adam Plachetka, Symfonický Orchestr Českého rozhlasu, šéfdirigent Ondrej Lenárd
Moderátor večera: Leoš Mareš
Partneři koncertu:
Česká televize, Český rozhlas Region – Praha a střední Čechy, PRESSTIGE
COMMUNICATIONS, Camerata s.r.o., časopis Reportér, Zátiší Catering Group, Městská
část Praha 1, Sharingbox, Palác Žofín a Drůbežářský závod Klatovy.
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KAMPAŇ ŽEHLÍM SI KARMU
celoročně

Náš merchandising „Žehlím si karmu“ se těšil vaší přízni i v roce 2016

MÁME DÁRCOVSKÉ DMS
Březen 2016
Po dvou letech od založení nadačního fondu se nám podařilo získat dárcovské DMS
Podpořit nás můžete zasláním dárcovské DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS PREDCASNEDETI 30
DMS PREDCASNEDETI 60
DMS PREDCASNEDETI 90
Přispívat můžete i dlouhodobě DMS ve tvaru:
DMS TRV PREDCASNEDETI 30
DMS TRV PREDCASNEDETI 60
DMS TRV PREDCASNEDETI 90
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz
Cena DMS je 30, 60 nebo 90Kč, příjemce obdrží 29, 59 nebo 89Kč
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ŽENA ROKU 2016 – nominace časopisu ŽENA A ŽIVOT
Duben 2016
Redakce časopisu Žena a Život se rozhodla nominovat zakladatelky našeho nadačního
fondu Hanu s Markétou za obrovské úsilí a veškerou pomoc, které věnují svůj volný čas, tak
aby pomáhali rodinám předčasně narozených dětí.

DSA AWARD CEREMONY – ocenění Žen diplomatického sboru (Diplomatic Spouses
Association Prague)
Květen 2016
Mezi 34 českých nadací bylo rozděleno 2.850.000Kč. Projekt našeho nadačního fondu se
stal jedním z oceněných.

Kalendář akcí 2016

Str. 06
MEZI PLOTY 2016 – nadační kavárna
28. – 29. 5. 2016

Již druhým rokem jsme se zúčastnili festivalu Mezi Ploty. Tentokrát jsme si pro všechny
návštěvníky připravili možnost navštívit naši nadační kavárnu. Zakoupením výborné kávy a
merchandisingu nadačního fondu měli možnost přispívat na pomoc rodinám předčasně
narozených dětí.

Kalendář akcí 2016
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TO DOKÁŽEME – předání přístrojů do FN Brno, odd. 56 NJIP Pediatrické kliniky
Červenec 2016
Náš nadační fond dlouhodobě zapůjčil dva pulsní oxymetry Masimo Radical 7 Fakultní
nemocnici Brno. Přístroje jsou přenosné a záměrem je, že budou zdarma půjčovány rodičům
předčasně narozených dětí, aby mohli lépe monitorovat stav svého novorozence po
propuštění do domácí péče. Přístroje byly pořízeny díky dlouhodobé podpoře projektu
Todokážeme.cz, projektu věrnostního programu iBod. Děkujeme všem, kteří nám své iBody
věnovali.

CHARITATIVNÍ BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ společnosti Jones Lang LaSalle
Září 2016
Charitativní dražba beachvolejbalového turnaje, který tradičně pořádá společnost Jones
Land LaSalle pro své partnery, vynesla našemu nadačnímu fondu neuvěřitelných
255 144,50Kč. Děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří se do dražby zapojili.
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BIRELL GRAND PRIX PRAHA 2016
Září 2016

Již tradičně se náš tým a podporovatelé zúčastnili zářijového běhu Birell Grand Prix Praha
2016. Běžce jsme měli na trati dlouhé 5 i 10km a k tomu nadační stánek na Náměstí
Republiky, kde se návštěvníci mohli seznámit s aktivitami našeho nadačního fondu.
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KAMPAŇ ŽEHLÍM SI KARMU #DENDARCU

u příležitosti Celosvětového dne předčasně narozených dětí
Listopad 2016
PARTNEŘI PROJEKTU:
košík.cz
Nákupem vybraných potravin v sekci Žehlím si karmu mohli zákazníci online supermarketu
přispívat 1Kč z každého kusu výrobku na podporu rodin předčasně narozených dětí

www.ko-ra-le.cz
Štědré korále nám darovali z každého prodaného náhrdelníku 30Kč. Celkem se vybralo
neuvěřitelných 18.930Kč.
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Počítačová škola GOPAS

Objednávkou jakéhokoliv kurzu přispěla počítačová škola GOPAS 10Kč na podporu rodin
předčasně narozených dětí. www.gopas.cz
Za měsíc se shromáždilo nádherných 19.520Kč.

Dyzajnoff
10Kč z každé prodané kávy v tomto dyzajnovém krámku, Ostrovní 20 Praha 1, šlo na
podporu rodin předčasně narozených dětí. Celkem se vybralo nádherných 3.000Kč.

Luxusní vína
Pokud kupující uvedli do objednávky na www.luxusni-vina.eu heslo „Žehlím si karmu“, část
výtěžku putovala na podporu rodin předčasně narozených dětí
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NADACE VODAFONE – Pečení pro dobrou věc
Listopad 2016
Tradiční pečení pro dobrou věc. Neskutečných 125.826 Kč se pečením vybralo pro
předčasně narozené děti. Děkujeme organizaci Women in Technology ve společnosti
Vodafone, která nás podpořila.
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Kontaktní informace
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Opatovická 20, 110 00 Praha 1
Telefon 774 561 207
www.predcasnenarozenedeti.cz
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