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O NADAČNÍM
FONDU

• Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl  
založen v prosinci roku 2013 Hanou Píšovou a Markétou  
Stránskou

• Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozenýchdětí,
které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci

• Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich
konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem

• Nadační fond pro předčasně narozené děti je ve svém oboru
ojedinělý. Současná podpora plyne do vybavení
neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně  
nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí.



„K založení Nadačního fondu mě dovedla osobní  
zkušenost. Naše děti, Emma a Matyáš, se narodily  
předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla  
680 g a 700 g. První čtyři měsíce svého života
strávily v inkubátoru. Nyní je jim skoro osm let a
jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve  
znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení  
Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou  
vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím,  
čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to  
psychická, finanční a časová zátěž pro celou rodinu.  
Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se  
obrátit. Chci pomáhat lidem s podobným osudem.“

Ing. Hana Píšová, zakladatelka Nadačního fondu



SÍDLO FONDU &  
SPRÁVNÍ RADA
• Nadační fond má sídlo v Ústavu pro péči o matku a  

dítě v Praze-Podolí, jedním z nejvýznamnějších
českých pracovišť pro obory gynekologie,
porodnictví a neonatologie

• Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí patří ke třem
nejlepším centrům v ČR (celkem 12
perinatologických center v ČR), hodnoceno  
standardizovanými kritérii Světové zdravotnické  
organizace (WHO)

• Předsedou správní rady Nadačního fondu pro
předčasně narozené děti a jejich rodiny je Prof.  
MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, který je od roku  
1996 primářem novorozeneckého oddělení v Ústavu  
pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí





PROBLEMATIKA

• Každé 12té dítě se narodí předčasně, což je v ČRpřibližně
8.000 dětí ročně

• Česká republika patří ke světové špičce 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 domů. Nejčastěji se  
jedná o kontroly psychomotorického vývoje na neurologii,
rehabilitaci, 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.



„Naším posláním je zmírnit dopady tíživé
psychické a ekonomické situace,

kterým jsou rodiny předčasně narozených dětí,  
zejména matky a děti, několika

měsíčním odloučením vystaveny.“

Ing. Hana Píšová, zakladatelka Nadačního fondu





Jak získáváme
finance na pomoc

• Získat finanční prostředky na pomoc je 
rok od roků těžší. Máme tři pilíře 
získávání financí a to prostřednictvím:

• Partnerů a pravidelných podporovatelů 
nadačního fondu – ALZA, ACCACE, AVAST 
a další.

• Organizací vlastních aktivit. Tato aktivita byla 
bohužel v roce 2020-2021 v podstatě 
zastavena kvůli COVID situaci.

• Pravidelní dárci

• Granty ( EU fondy a granty MHMP)



Jak pomáháme
Nadační fond je v České republice první svého druhu, který pomáhá
konkrétním rodinám a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně
narozeným dítětem.

KDE PŘISPÍVÁME:

• Příspěvek na cestovní výlohy mimopražským rodičům po dobu
hospitalizace dítěte

• Příspěvek na speciální výživu dítěte

• Příspěvek na hygienické potřeby dítěte

• Příspěvek na zdravotnické pomůcky

• Pomoc při zajištění psychologické péče pro rodinu předčasně
narozeného dítěte

• Pomoc při zajištění rehabilitační péče předčasně narozeného dítěte

• Pomoc při zajištění následné péče např. lázeňský pobyt







Významné
projekty roku
2021



Šlechtická sídla v souznění 2021 vynesla 115 000Kč na pomoc předčasně 
narozeným dětem 

Jsme moc rádi, že jsme se letos stali charitativním partnerem ojedinělého 
projektu "Šlechtická sídla v souznění".
Smyslem tohoto projektu je zdůraznit význam historických objektů a 
seznámit veřejnost s tím, že kulturní objekty v ČR jsou významnou součástí 
evropské historie – kulturního dědictví a zároveň představit ty, kteří jsou s 
těmito místy historicky či jinak spjati a snaží se je zpřístupňovat a udržovat 
pro další generace.

Výtěžek této akce věnovaný na pomoc nedonošeným dětem dosáhl 
celkově 115 tisíc korun. 500 korunami přispěl každý, kdo si zakoupil VIP 
vstupenku na jeden z výjimečných koncertů na českých zámcích.



Sbírka Daruj kilo pro půlkilové děti vynesla 339 161 Kč

Ve sbírce Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
se podařilo vybrat 339 161 Kč. Sbírka se konala na pomoc dětem, které
přišly na svět dřív a nutně potřebují monitor dechu. Peníze poputují na 
nákup monitorů, které pomohou v potřebných rodinách.

Do sbírky na portálu Darujsprávně.cz se zapojilo celkem 1 134 dárců a 
vybraná částka o 13 % přesáhla vytčený cíl.

Z vybraných prostředků pořídí Nadační fond monitory dechu pro 
minimálně 100 předčasně narozených miminek. Monitory zakoupí u 
společnosti Alza.cz, která je dlouhodobým podporovatelem fondu.

Sbírka běžela od 16. listopadu do konce roku 2021 a v tomto období
posílali dárci své příspěvky i na sbírkový účet Nadačního fondu pro 
předčasně narozené děti a jejich rodiny. Tímto způsobem se podařilo
vybrat dalších 36 200 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na přímou pomoc
rodinám v tísni, jejichž žádosti o příspěvky schvaluje správní rada v čele s 
prof. Zbyňkem Straňákem, primářem novorozeneckého oddělení Ústavu
pro péči o matku a dítě v Podolí.

Sbírku Daruj kilo pro půlkilové děti podpořila řada známých osobností –
patroni fondu Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka, zpěvačka Markéta 
Konvičková, olympijská vítězka a moderátorka Gabriela Soukalová, 
herečky Denisa Nesvačilová, Berenika Kohoutová a Iva Pazderková nebo
režisér a moderátor Jakub Kohák.



ALZA nadělila předčasně narozeným dětem 1 milión korun

Společnost Alza.cz před Vánocemi podpořila Nadační fond pro předčasně narozené
děti a jejich rodiny. Darovala 1 milión korun na pomoc potřebným rodinám, které
nemají dostatek financí na výdaje spojené s těžkou životní situací, jakou je předčasný
porod.

„Osudy potřebných nám nejsou lhostejné. Velice se nám líbí způsob, jakým Nadační
fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny pomáhá. Jsme obzvlášť rádi, že
pomoc je adresná a celorepubliková a že veškeré finanční prostředky pomáhají
konkrétním rodinám a malým bojovníkům. Pro rodiny je to extrémně náročné
období. A finanční dar od fondu jim umožňuje soustředit se na to podstatné, což je 
společný čas,“ vysvětluje Aleš Zavoral, zakladatel společnosti a předseda
představenstva Alza.cz.

Alza.cz podpořila Nadační fond už počtvrté. V součtu mu věnovala již 4 milióny
korun. Tyto prostředky rozdělil fond na základě žádostí potřebných rodin, jež
posuzuje správní rada v čele se Zbyňkem Straňákem, primářem novorozeneckého
oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Dosud se tak vyplatilo přes 200 
příspěvků, které putovaly na pomoc více než 100 rodinám.



• POMOZ SOBĚ, POMOZ DRUHÝM!

• V roce 2021 spustila Sabina Vraštilová první projekt s 
názvem POMOZ SOBĚ, POMOZ DRUHÝM. Rozhodla se, že 
veškerý výtěžek ze svých prodaných cvičebních programů 
věnuje Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich 
rodiny. Díky ní a jejím klientkám, které se zapojily do 
programu POMOZ SOBĚ, POMOZ DRUHÝM, se podařilo 
vybrat úžasných 85 000 Kč! Peníze pomohly několika rodinám 
s předčasně narozenými dětmi. U předávání byla i malá Zoe, 
holčička, která se narodila extrémně brzo a kterou NF 
podporuje již několik let. 



Společnost ACCACE věnovala nadačnímu fondu 50.000 ,-

Společnost Accace Czech Republic se stala významným partnerem a podporovatelem
Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Díky jejich každoročnímu

štědrému příspěvku mohl nadační fond pomoci většímu počtu rodin v nelehké životnísituaci
spojené s předčasným narozením jejich miminka.



PRÁVO NA ŽIVOT

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny se zapojil do 
projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt PRÁVO NA ŽIVOT je určen pro rodiny pečující o postižené děti, 
nejedná se jen o diagnózu předčasně narozeného dítěte.

Projekt Právo na život je v rozmezí 1.10.2019-31.3.2022.

Cílem projektu je dlouhodobá péče a pomoc rodinám a osobám 
s postižením do věku 18 let.

Díky projektu pomáhá nadační fond s financováním pomoci v oblasti: 
psychoterapie, rehabilitace, asistenci, ergo/logo, speciální terapie, 
rodičovské skupiny, poradenství v oblasti sociálních služeb, koučink, 
pomoc při koordinaci péče o postiženou osobu s životem celé rodiny.



Nadační fond pro předčasně narozené děti získal v roce 2021 od Magistrátu hlavního
města Prahy v „Programu oblasti zdravotnictví“ dotaci na podporu pečujících osob a 
dětí s postižením.

Díky této podpoře jsme mohli realizovat dva projekty, projekt „POMOC s následky COVID 
pro neformální pečující“ a projekt „Odborné rehabilitace pro osoby s postižením“.

Nadační fond dlouhodobě pracuje s rodinami předčasně narozených dětí a přes tři roky s 
pečujícími osobami o postižené děti, které se buď narodili předčasně, postižené, nebo je 
jejich zdravotní problém následkem úrazu, či tragické události. V praxi tedy vidíme, že se 
jejich každodenní život točí kolem péče o dítě a kolem nekončící snahy sehnat finance na 
nákladné terapie, které nehradí pojišťovna. Nikdo už však neřeší psychický a fyzický stav
rodičů – pečujících osob.

V prvním projektu bylo hlavním a stěžejním cílem pomoci pečujícím osobám
prostřednictvím psychoterapeutické péče se zastavit, zamyslet nad jejich situací (osoba
pečující o postižené dítě), ale především nebát se vůbec své problémy tématizovat, 
uvědomit si je a podělit se o ně.

Projekt pomohl pečujícím osobám využít služby, které si z důvodu času či financí
nemohou dovolit. K tomu, aby terapeutických služeb mohli využít a měli na ně čas a 
potřebný klid, sloužilo využití pečovatelských služeb nebo osobní asistence.

Cílem druhého projektu bylo umožnit dětem se závažným postižením fyzioterapii a další
odborné rehabilitace a terapie v takové intenzitě, aby se jejich stav po omezeních v 
souvislosti s COVID opatřeními zlepšil.



Rozvaha podle Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2021 
(v celých tisících Kč) 

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky 

Nadační fond pro předčasně na 
Podolské nábřeží 157/36 Praha 
4 
147 00 

 

Účetní jednotka doručí: 

1 x příslušnému fin. orgánu 

 
 
 

Označení AKTIVA 
číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 218 133 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 632 632 

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -414 -499 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 6 749 5 943 

B. I. Zásoby celkem 7 72 81 

B. II. Pohledávky celkem 8 10 46 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 6 665 5 739 

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 2 77 

 Aktiva celkem Součet A. až B. 11 6 967 6 076 

 
 

 

Označení PASIVA 
číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 620 3 522 

A. I. Jmění celkem 13 20 2 300 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 600 1 222 

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 6 347 2 554 

B. I. Rezervy celkem 16   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17 42 25 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 542 887 

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 5 763 1 642 

 Pasiva celkem Součet A. až B. 20 6 967 6 076 

 
 
 

02503786 

IČO 





Komentář k výkazu zisku a ztrát

Náklady - Spotřebované nákupy a nakupované služby – ve výši 7 146 
tis. Kč

Jedná se o nákup služeb pro naše klienty, náklady terapie klientů, 
zajištění péče, kterou poskytují naši zaměstnanci.

Dary ve výši 1 167 tis. Kč

Jedná se o poskytnuté příspěvky na základě schválených žádostí od 
rodin předčasně narozených dětí- na speciální pomůcky, rehabilitace, 
dopravu, monitory, pleny atd.

Provozní dotace ve výši 7 147 tis. Kč

V r. 2021 jsou zde zaúčtované přijaté dotace grantu MHMP a grantu 
Právo na život.

Přijaté příspěvky ve výši 2 184 tis. Kč

Jedná se o přijaté dary od fyzických osob a firem.



Citace podpořených rodin



Citace podpořených rodin



Děkujeme, že společně s námi pomáháte těm nejmenším.


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3: O NADAČNÍM FONDU
	Snímek 4
	Snímek 5: SÍDLO FONDU &  SPRÁVNÍ RADA
	Snímek 6
	Snímek 7: PROBLEMATIKA
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10: Jak získáváme finance na pomoc
	Snímek 11: Jak pomáháme
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14: Významné projekty roku  2021
	Snímek 15: Šlechtická sídla v souznění 2021 vynesla 115 000Kč na pomoc předčasně narozeným dětem    Jsme moc rádi, že jsme se letos stali charitativním partnerem ojedinělého projektu "Šlechtická sídla v souznění". Smyslem tohoto projektu je zdůraznit význ
	Snímek 16: Sbírka Daruj kilo pro půlkilové děti vynesla 339 161 Kč   Ve sbírce Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny se podařilo vybrat 339 161 Kč. Sbírka se konala na pomoc dětem, které přišly na svět dřív a nutně potřebují monitor 
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19: Společnost ACCACE věnovala nadačnímu fondu 50.000 ,-
	Snímek 20: PRÁVO NA ŽIVOT
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24: Komentář k výkazu zisku a ztrát 
	Snímek 25: Citace podpořených rodin 
	Snímek 26: Citace podpořených rodin 
	Snímek 27

