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MOTTO: 
PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, 

ABYCHOM SI NAVZÁJEM USNADŇOVALI ŽIVOT?
(George Eliot)

Milí přátelé,
zase uplynul jeden rok, jehož výsledky bilancujeme a v této výroční zprávě
předkládáme svým příznivcům i celé veřejnosti. Všichni, nejen ti, kteří nás
v tomto roce podpořili a ti, kterým naše nadace v tomto roce přispěla při 
realizaci jejich projektů nebo jim jinak pomohla v obtížné situaci, mají právo
znát jak naše nadace funguje, co v minulém roce uskutečnila a jak hospodaři-
la se svěřenými prostředky.

Velice nás těší, když se máme možnost přesvědčit, že naše pomoc přinesla
své ovoce a když vidíme, jak se naše dobré dílo daří. 

Nečekáme na projevy vděčnosti, ale hřeje nás, když nám lidé píší, že mají 
radost z toho, co od naší nadace obdrželi, že jim naše nadace ulehčila život
a když nám dají vědět, jaké dobré výsledky přinášejí projekty, které mohli
s naší pomocí realizovat.

Citát z jednoho dopisu hovoří za všechna poděkování:

Poprvé v životě jsem se potkal s dobrem, láskou a snahou 
pomáhat, že mi to dalo hodně starostí, abych vše unesl a
zároveň dalo sílu dělat to samé v našem podkrkonošském kraji.
Snažím se již několik let pomáhat postiženým. Problémy, na které
přitom narážím jsou tak velké a vyčerpávající, že jsem to po mnoha 
nevyslyšených žádostech a následné beznaději už několikrát chtěl 
vzdát. Díky práci Nadace Dobré dílo naše činnost dostala konkrétní 
náplň a našim vozíčkářům přibyla smysluplná práce ……

J. Fučík, zmocněnec obč. sdružení Život bez bariér, Nová Paka

Nepřejeme si nic jiného, než aby takového ovoce přinášela naše nadace 
co nejvíc!

Boží požehnání do dalšího roku všem našim přátelům a příznivcům jménem
celé nadace vyprošuje 

ThDr.Jaroslav Škarvada
předseda správní rady

emeritní  biskup  pražský
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI

NÁZEV A SÍDLO NADACE

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
IČO 49369687
Praha 1, Malostranské nám.26, Psč 118 00
tel..: 257530436, fax: 257530323
e-mail: nadace@omadeg.cz, dobredilo@boromejky.cz 
www.boromejky.cz (- spolupracovníci  – nadace Dobré dílo)

ZŘIZOVATEL NADACE

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
IČO 00530204
Praha 1, Šporkova 12,  Psč 118 00

CÍLE A ZDROJE NADACE

Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné,
staré nebo jinak handicapované lidi.

Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů:

a) dary od soukromých a právnických osob

b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí

c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch 
subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace.

Grantová pravidla podporovaných programů jsou každoročně veřejně vyhla-
šována a žádosti posuzovány grantovou komisí volenou správní radou.

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY NA KONCI ROKU 2004
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně
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VÝTAH ZE STATUTU NADACE

I.
1) Posláním „Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“ je pod-

porovat zařízení a programy, v nichž především Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rozvíjí péči o nemocné,
staré nebo jinak handicapované osoby.

2) Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

II.

1) Zřizovatelem nadace je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, 118 00 Praha 1, Šporkova 12, IČO 00530204,
zastoupená její generální představenou S.M. Bohuslavou Marií
Kubačákovou.

2) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.
Nadační jmění tvoří finanční prostředky uložené u České spořitelny,
a.s., a státní dluhopisy registrované ve Středisku cenných papírů.

III.

1) Nadace hospodaří s majetkem v souladu s právním řádem České
republiky a v souladu s cílem nadace.

2) Nadace může poskytovat pouze dary – t.j. nadační příspěvky,  a to jen
ve prospěch těch subjektů, jež zabezpečují cíl nadace.

3) Žádosti o nadační příspěvky musí mít písemnou formu. 

4) Veškeré poskytnuté nadační příspěvky  musí být schváleny správní
radou na jejím řádném nebo  mimořádném zasedání. 

5) Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí 
převýšit 30% nadačního jmění podle jeho stavu k 31.12. běžného roku.

IV.

1) Statutárním orgánem nadace je sedmičlenná správní rada nadace.

2) První členy správní rady jmenuje zřizovatel. Po uplynutí funkčního
období správní rady, nebo pokud skončí funkce některého člena
správní rady dříve, volí nové členy správní rady stávající správní 
rada s přihlédnutím k návrhu zřizovatele. Správní rada volí ze svého
středu předsedu a místopředsedu správní rady nadace.

3) Předseda řídí činnost nadace v souladu s cíli nadace a zastupuje ji
navenek. Za správní radu jedná navenek kterýkoli z těchto tří členů
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Ing. Rudolf Kubát – člen 
Ing. Jana Mindlová, CSc – člen
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc – člen
Mgr. Marie Šamánková – člen
Ing. Jana Vohralíková – člen
Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů:
Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, Jana Mindlová

DOZORČÍ RADA NADACE

Ing. Petr Staněk – předseda
Stanislava Alena Bártová – člen
Miloš Lippert – člen 
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Obr. 1  Zde nás najdete



6) Předseda a členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se kterékoli
schůze správní rady nadace a nahlížet do veškerých účetních a jiných
dokladů nadace.

7) Předseda a členové dozorčí rady nadace mohou být za svou činnost
v souladu s platnými právními předpisy odměňováni, výši odměny
stanoví správní rada.

VI.

1) Správní rada nadace může zřizovat poradní orgány a pověřovat 
jednorázovými nebo trvalými expertními a poradenskými činnostmi
jednotlivce i komise, které k těmto účelům ustanoví.

2) Správní rada nadace může podle potřeby vytvářet orgány pro výkon
ekonomické a administrativní činnosti nadace a zřizovat tomu odpo-
vídající organizační struktury a funkce ve výkonném aparátu.

3) Členové výkonného aparátu nadace se řídí usnesením správní rady
a jsou bezprostředně řízeni místopředsedou správní rady nebo jím
určeným zástupcem.

VII.

1) Nadace může být zrušena jen rozhodnutím správní rady o sloučení s ji-
nou nadací, nebo rozhodnutím soudu podle § 7 zákona č. 227/97 Sb.

2) Nadace zanikne dnem výmazu z nadačního rejstříku.  

3) Likvidační zůstatek bude převeden na jinou nadaci stejného nebo ob-
dobného účelu.

VIII.

Na základě smlouvy o převodu finančních prostředků získaných prode-
jem akcií určených pro Nadační investiční fond určených usnesením
č.1946 z 43. schůze PS Parlamentu ČR ze dne 12. 12. 2001 pro účely pod-
pory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6
zák.č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací Dobré
dílo sester sv. Karla Boromejského se stala Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského příjemcem finančních prostředků, které jsou da-
rem státu. Tento nadační dar českého státu podléhá zvláštnímu režimu,
zakotvenému v tomto článku statutu nadace.

1) Uložení prostředků z NIF

a) Příspěvky z NIF jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace
a podléhají režimu určenému zák. č. 277/1997 Sb. V případě nove-
ly tohoto zákona může být povinnost hospodaření s nadačním
jměním specifikována dodatkem smlouvy mezi Fondem národní-
ho majetku ČR a nadací.
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správní rady: ThDr. Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, ing. Jana
Mindlová. Podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
jménu nadace připojí svůj podpis.            

4) V případě, kdy je předseda nepřítomen, vykonává místopředseda je-
ho činnost v plném rozsahu práv a povinností. Místopředseda řídí
výkonný aparát nadace.

5) Funkční období členů správní rady nadace je tříleté. Nevylučuje 
se opakované zvolení za člena správní rady.

6) Správní rada nadace podává zřizovateli na jeho výzvu zprávu o své
činnosti. 

7) Zasedání nadace se koná pravidelně 1x za 3 měsíce. V případě 
nutnosti je možno svolat mimořádné zasedání. Mimořádné zasedání
může svolat předseda, dále může být svoláno, požádají-li o to ne-
jméně 3 členové správní rady nebo dozorčí rada nadace. Správní 
rada je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové,
v tom předseda nebo místopředseda. Správní rada nadace se usná-
ší většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy. O každém zasedání správní rady nadace se pořizuje zápis,
jehož správnost ověřují dva členové správní rady svými podpisy.
Každý zápis se doručuje všem členům správní rady.

8) Členství ve správní radě nadace je čestné. Členům správní rady 
nadace se mohou hradit nezbytně nutné cestovní výlohy spojené
s výkonem jejich funkce.

9) Členství ve správní radě nadace zaniká jednak uplynutím funkční 
doby, dále smrtí, odvoláním na základě usnesení správní rady, nebo
písemným prohlášením, vzdá-li se člen správní rady své funkce.

V.

1) Zřizovatel jmenuje tříčlennou dozorčí radu. 

2) Zřizovatel jmenuje jednoho ze členů dozorčí rady předsedou dozorčí
rady.

3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Nevylučuje se jejich 
opakované jmenování.

4) Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědná zřizovateli a správní radě
nadace.

5) Do působnosti dozorčí rady patří zejména dohled na činnost správní
rady nadace a přezkoumání roční účetní uzávěrky nadace. O tom 
vypracuje dozorčí rada každoročně zprávu, kterou předá jak zřizova-
teli, tak správní radě nadace, která ji zahrne do své výroční zprávy.
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HISTORIE NADACE DOBRÉ DÍLO A JEJÍCH VÝKONNÝCH ORGÁNŮ

Správní rada a další složky nadace 
– členové. kteří v nadaci  působili v létech 1993 – 2004

BĚHEM LET 1993 – 1998

Správní rada:
předseda: MUDr. Ing. Jan Slabý
místopředsedkyně: S.M. Remigie A. Češíková
členové: Anna Kopecká, S.M. Simeona K.Kovalská, S.M. 

Bohuslava M. Kubačáková, mons. František 
V. Lobkowicz, Doc.MUDr. Frant. Mališ, DrSc,  
Ing. Jana Mindlová, CSc

Dozorčí rada:
předseda: S.M. Goretti M. Boltnarová
členové: JUDr. František Brabenec, Ing. Josef Civín
Ekonom nadace: Ing. Zdenka Belejová
Tajemník nadace: S.M. Konsoláta Frýdecká

V LÉTECH 1998 – 2001

Správní rada:
předseda: Mons. Jiří PaTour
místopředsedkyně: S.M. Goretti M. Boltnarová
členové: S.M. Vincenta M. Kořínková, Ing. Rudolf Kubát, 

Ing. Jana Mindlová, CSc, Doc. Ing. Karel Novotný, Csc, 
S.M. Radomila A. Sekundová, Mgr. Marie Šamánková

Revizor: Ing. Josef Civín
Ekonom nadace: Ing. Miloš Klouda
Tajemník nadace: Růžena Svobodová

PO ROCE 2002

Správní rada:
předseda: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada
místopředsedkyně: S.M. Goretti M. Boltnarová
členové: Ing. Rudolf Kubát, Ing. Jana Mindlová, CSc, 

Doc.Ing. Karel Novotný, Csc, Ing. Jana Vohralíková,
Mgr. Marie Šamánková

Dozorčí rada:
předseda: Ing. Petr Staněk
členové: S.M. Alena S. Bártová, Miloš Lippert                            
Ekonom nadace: Ing. Miloš Klouda
Tajemník nadace: Růžena Svobodová 
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b) Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváře-
ní podmínek pro jejich zhodnocování.

c) Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo investiční spo-
lečnosti, které mají povolení působit na území České republiky

d) Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění
z prostředků z NIF a za kontakt s převodcem – Fondem národního
majetku – je místopředseda správní rady nadace.

2) Použití prostředků z NIF 

a) V souladu s posláním nadace a s oblastí, v níž nadace uspěla 
ve výběrovém řízení, musí být výnosy z přidělených prostředků 
II. etapy NIF rozdělovány pouze jako příspěvek na podporu 
sociálně-charitativních programů v ČR. 

b) Nejméně 80% těchto výnosů musí být rozděleno na účel podle 
bodu 2a) formou veřejně vyhlášených programů.

c) Příjemci příspěvků musí s nadací uzavřít smlouvu o použití 
příspěvku, umožňující jejich následnou kontrolu.          

d) Příjemci příspěvků nemohou být nadace, které již příspěvek
z NIF obdržely.

3) Kontrola použití prostředků z NIF
a) Nadace má povinnost vést odděleně účetnictví týkající se příspěv-

ků z NIF, včetně nákladů na správu nadace.  
b) Účetní evidence, týkající se těchto příspěvků podléhá samostatné-

mu auditu.
c) Nadace je povinna ve výroční zprávě samostatně informovat

o správě příspěvku z NIF, o výnosech, jejich použití a výsledcích
auditu. Ve výroční zprávě povinně zveřejňuje grantová pravidla.

d) Nadace se zavazuje zasílat FNM ČR a Radě vlády pro NNO výroč-
ní zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání,
nejpozději však do sedmi měsíců po konci kalendářního roku a pro
účely kontroly se zavazuje poskytnout jim všechny dodatečně vy-
žádané informace o zacházení s nadačním jměním získaným z NIF.

e) Nadace se zavazuje oznamovat FNM veškeré změny týkající se síd-
la nadace a jejích statutárních orgánů. 

Všechny písemnosti, týkající se nadace se archivují trvale. Písemnosti
týkající se činnosti správní rady se archivují po dobu 10 let.

ThDr. Jaroslav Škarvada
předseda správní rady
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- pořízení a instalace zařízení sloužících sledovanému cíli
- náklady na uvedení do provozu těchto zařízení
- uplatnění moderních poznatků v péči o postižené 
- uplatnění metod a postupů, které posilují lidskou solidaritu s postiže-

nými

Komu mohou být prostředky grantu poskytnuty

Nestátním neziskovým organizacím (nadacím, nadačním fondům, 
občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem), registrova-
ným na území České republiky, účelovým zařízením církví a dalším
právnickým osobám orientovaným na cíle shodné s daným grantovým
programem, které mají v této oblasti odpovídající zkušenosti a dosaže-
né výsledky doložené výroční zprávou a dalšími průkaznými doklady .

Nebudou upřednostňovány sociální a humanitární organizace určité
konfese nebo vázané na určité typy charitativní péče nebo na určité te-
ritoriální oblasti.

Komu prostředky grantu poskytnuty nebudou

Příspěvky grantu nebudou poskytnuty nadacím, které samy získaly pro-
středky z Nadačního investičního fondu, dále právnickým osobám, kte-
ré by projekt nerealizovaly bezprostředně samy a šlo by tedy o formu
dalšího přerozdělení prostředků. Prostředky nejsou určeny ani na vý-
zkum a vývoj, nebo individuální studijní cesty. Z prostředků grantu 
nebudou hrazeny ani běžné provozní náklady sociálně-charitativních
zařízení, nebo náklady na organizaci a řízení, které neobsahují výrazné
inovační prvky.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANTOVÝ PŘÍSPĚVEK

Termíny podávání žádosti

Žádosti se podávají jedenkrát za rok, vždy k 15. říjnu běžného roku, 
a to písemně na adresu sídla Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského, 118 00  Praha 1,  Malostranské náměstí 26.

Náležitosti žádosti 

Žádost o grantový příspěvek musí být podána buP na předepsaném
formuláři nebo jiným strojopisem, který však musí obsahovat všechny
údaje, které jsou v předepsaném formuláři obsaženy. Ze žádosti musí
být patrna základní charakteristika a poslání žadatele. Žádost musí 
obsahovat doklad o přidělení IČ organizace, výroční zprávu organizace
včetně její finanční části, statut nebo stanovy, jméno a funkci statutár-
ního zástupce organizace a osoby odpovědné za realizaci projektu
a hlavní ekonomické ukazatele projektu.
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A) JAKÝMI FORMAMI NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO PODPORUJE POTŘEBNÉ:

I. FINANČNÍ PODPORA Z PROSTŘEDKŮ

NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

Naše nadace se dostala mezi vybrané nadace, kterým byly prostřednictvím
Fondu národního majetku svěřeny státní prostředky ke správě a dalšímu
rozdělování. Tím se rozšířily její možnosti, ale i odpovědnost a nároky na
administrativu.

Znamenalo to mnoho změn, které do činnosti nadace vnášely nemalé věcné
i pracovní nároky. Veřejné vyhlašování grantových programů, výběr vhod-
ných projektů k podpoře, jejich sledování a kontrola efektivnosti vynalože-
ných prostředků i mnoho dalšího.

Následující grantová pravidla jsou vodítkem pro výběr projektů, kterým 
mohou být poskytnuty příspěvky z nadačních zdrojů z NIF.

GRANTOVÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského sleduje ve svém gran-
tovém programu základní cíl nadace, kterým je podporovat taková zaří-
zení a programy, v jejichž rámci se rozvíjí sociální a humanitární péče,
především zaměřená na lidi staré, nemocné nebo jinak zdravotně nebo
sociálně handicapované. 

Grantový program se týká jak rozdělování finančních prostředků, které
získává nadace od dárců a sponzorů i svou vlastní činností, tak rozdělo-
vání výnosu finančních prostředků, které nadaci smluvně poskytl na zá-
kladě usnesení Parlamentu ČR Fond národního majetku v rámci přidě-
lení prostředků ve druhém kole z Nadačního investičního fondu pro ob-
last sociální a humanitární.

Cíle sledované grantovým programem

Podporovány budou takové programy, které zkvalitňují život postiže-
ných osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívají k jejich poci-
tu životní pohody.

V tomto směru mohou být podporovány projekty následujícího typu 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA

…………...................……………….. 

Části formuláře:

I. Obecná část – základní informace o žadateli a souhrnná informace
o projektu 
A – název projektu
B – identifikační údaje o předkladateli projektu 

II.Specifikace projektu

I. – OBECNÁ ČÁST

A. Název projektu:

B. Identifikační údaje o předkladateli:

1.1 Název 
1.2 Organizační forma (forma právní subjektivity) 
1.3 Adresa

Obec ……........................................................... PSČ ..........................
Okres ….......................................................…......................................
Ulice ……......……....…................ č. p. .................. č. o. .....................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................
E-mail …..........................................…..................................................
Prezentace na Internetu – http:// 

1.4 IČO ............................................. DIČ .................................................. 
1.5 Číslo a datum registrace u MV ČR

(občanské sdružení) …..........................................…...........................
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku
(obecně prospěšná společnost) ….....................................................
Datum evidence na MK ČR
(církevní právnická osoba) …..............................................................
Číslo a datum výpisu z nadačního rejstříku KS
(nadace a nadační fondy ) ……………...........………………………….
Jiná registrace …………………………………......………………………

1.6 Číslo účtu 
u peněžního ústavu …..........................................…...........................

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace):
Jméno, titul, funkce …..........................................…............................

Projekt, o jehož podporu je žádáno, musí být popsán a výstižně charak-
terizován na 2 – 3 stranách, které tvoří nedílnou přílohu žádosti.

Charakteristika musí obsahovat jednoznačné vymezení cíle projektu,
dosavadní zkušenosti a výsledky předkladatele v dané oblasti. Dále ter-
míny realizace, podmínky materiálního a personálního zabezpečení
projektu, včetně podrobného rozpočtu a předpokládaných efektů. 

Žádost i příloha musí být podána ve dvou exemplářích.

Kriteria hodnocení

Žádosti, došlé ve stanoveném termínu, po vyloučení žádostí s formál-
ními nedostatky (např. chybějící podpisy, neuvedení podstatných uka-
zatelů o předkladateli žádosti nebo o projektu apod.) posoudí tříčlenná
komise podle rámcových, nadací odsouhlasených kriterií. U sporných
projektů zajistí jejich odbornou expertizu. 

V hodnocení se vyjádří
- aktuální potřebnost daného projektu
- dosavadní zkušenosti předkladatele projektu v této oblasti
- míra finanční spoluúčasti předkladatele
Komise předá zhodnocené projekty správní radě, která rozhodne 
o přidělení prostředků, a to do dvou měsíců od termínu podání žádosti 
(tj. do poloviny prosince) běžného roku a podá žadateli o svém rozhod-
nutí zprávu. 

Uzavření smlouvy

Předkladatelé projektu se žádostí o finanční příspěvek, který správní 
rada nadace schválila, uzavřou s nadací smlouvu ( k 1. 1.), v níž se za-
váží použít finanční prostředky z grantu dohodnutým způsobem. Doba
čerpání zpravidla nepřesáhne jeden kalendářní rok a v souladu s dobou
čerpání bude ve smlouvě zohledněn i splátkový kalendář a další pod-
mínky vyplácení prostředků, například termín předložení průběžné
zprávy.

Smlouva zahrnuje i závazek předkladatele projektu, poskytovat na vy-
žádání další ukazatele o průběhu realizace projektu.

Závěrečné vyhodnocení projektu

Do jednoho měsíce po ukončení projektu je realizátor projektu – pří-
jemce grantového příspěvku, povinen předložit závěrečné věcné 
a finanční vyhodnocení projektu a podat nadaci zprávu o výsledcích 
realizace. Zavazuje se dále, že dosažené výsledky projektu dává nadaci
k dispozici, takže ta je může zveřejnit a dosažené poznatky aplikovat 
i na jiných místech v téže oblasti.
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SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROJEKTY Z PROSTŘEDKŮ NIF

a) projekty realizované v roce 2004 

Již v roce 2002 vyhlásila Nadace Dobré dílo nový typ grantové podpory pro-
jektů z financí získaných v rámci II. etapy rozdělování prostředků Nadačního
investičního fondu na základě smlouvy s Fondem národního majetku. Protože
nadace uspěla v soutěži pro oblast sociální a humanitární, vyhlásila v prvém
kole pro rok 2003 heslo, vycházející z humanitárního poselství papeže Jana
Pavla II: „Jediná síla, která může zachránit svět je milosrdenství“. V tomto du-
chu pokračovalo i zvolené široké téma dalšího, druhého kola podpory gran-
tových programů pro rok 2004, a to: „Člověk člověku“.

Správní rada vybrala celkem 17 projektů ze 78 došlých žádostí. Byly to pro-
jekty, které měly být realizovány v roce 2004, odpovídaly zvoleným kriteriím
a skýtaly záruku úspěšné realizace. 
To se také během roku 2004 potvrdilo. Jak průběžné kontroly, tak závěrečné
zprávy ukázaly, že tyto projekty přinesly očekávaný efekt . Byly zaměřeny na
postižené všech věkových kategorií. V rámci tohoto programu byly podpoře-
ny jak investiční projekty, tak nákup vybavení a zdravotních pomůcek, ale
i jednotlivé akce, umožňující handicapovaným lidem zažít společenství a za-
členit se do společného života v chráněných podmínkách.
Projekty nebyly omezeny na zařízení křesUanských církví. Vedle aktivit charit
a zařízení Diakonie ČCE byla podporována i laická humanitární sdružení.
Diverzifikovaný byl i teritoriální přístup, který bral v úvahu potřeby v různých
krajích České republiky i odlehlé a opomíjené oblasti. 

Projekty podpořené v roce 2004 ze zdrojů NIF
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Kontaktní adresa …..........................................….................................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................

3. Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno, titul, funkce …..........................................…............................
Kontaktní adresa …..........................................….................................
Telefon/Fax …..........................................…..........................................

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení  

Dne: …………………………………..

…………………………………………..  
Podpis a razítko 

II. – SPECIFIKACE PROJEKTU

A. Stručný popis projektu:

B. Základní údaje o rozpočtuprojektu:

1.1 Celkové náklady projektu …..............................................................
Neinvestiční náklady celkem ….........................................................
z toho osobní náklady ……………………………………….................
z toho mzdy……………………………………………………………..….
pojistné ………………………………………………………...................

ostatní osobní náklady .………………………………………................
z toho materiální náklady …...............................................................
z toho nemateriální náklady (služby) …............................................
Investiční náklady celkem …..............................................................

1.2 Požadovaný příspěvek: …..................................................................
1.3 Vlastní podíl organizace na financování projektu: .........................

1.4 Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, zahra-
niční zdroje apod.) na financování projektu (předpoklad – % z celko-
vých rozpočtových nákladů projektu)

Název ….............................. částka ….........................% ....................

Název ….............................. částka ….........................% ....................

Název ….............................. částka ….........................% ....................

Poř. Žadatel Charakteristika Cena projektu Požadavek (Kč)
číslo předloženého projektu (tis. Kč) Příspěvek (Kč)

1. Nemocnice Milosrdných Zřízení 25 lůžek následné 4 260 250 000
sester sv. Karla ošetřovatelské péče 250 000
Boromejského, Praha 1

2. DŮM SV. ANTONÍNA Zkvalitnění sociální péče 200 172 000
Moravské Budějovice 172 000

3. NADĚJE, Dům pokojného Zařízení pro přesun 153,9 130 000
stáří Nedašov imobilních klientů 130 000

4. OKAMŽIK – sdružení pro Počítačové pracoviště pro 426,9 122 000
podporu nejen nevidomých nevidomé v centru integračních 122 000
Praha 9 aktivit Okamžik

5. DOMOV sv. Karla Profesionalizace práce 140 100 000
Boromejského Praha – Řepy podpůrných provozů sociální 100 000

a ošetřovatelské péče, II. etapa



nadace prostředky na nákup pojízdných polohovacích postelí s dalším vyba-
vením, jako jsou matrace a noční stolky.

3. Naděje, dům pokojného stáří, Nedašov
Tomuto sociálně-charitativnímu zařízení poskytla nadace prostředky na poří-
zení zařízení na přesun imobilních pacientů. Toto převěšovací zařízení zvýší
v budově dostupnost dalších pokojů i dostupnost a tím i využitelnost cent-
rální koupelny.

4. Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
V centru integračních aktivit občanského sdružení Okamžik je i budování 
počítačového pracoviště pro nevidomé, které může významně zkvalitnit život
lidí takto postižených. Z prostředků grantu naší nadace byla pro toto praco-
viště pořízena jako doplněk digitálního čtecího zařízení tiskárna brailleova
slepeckého písma.

5. Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích
Toto vícerozměrné zařízení, poskytující svým obyvatelům všestrannou zdra-
votní a sociální péči v rámci svého programu, rozděleného podle dostupnos-
ti prostředků do více etap, se zaměřilo na profesionalizaci práce podpůrných
provozů sociální a ošetřovatelské péče. Tato profesionalizace se neobejde bez
počítačového vybavení a odpovídajících softwarových služeb. Na tento pro-
jekt nadace přispěla částkou 100 tis.Kč.

6. Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce
Českomoravská provincie sester premonstrátek buduje na Svatém Kopečku
nový domov pro seniory. Nadace přispěla na pořízení potřebných zařizova-
cích předmětů  pro vybavení koupelen a na další nezbytnosti.

7. Charitní dům sv. Veroniky Ostrava – Vítkovice
Charita Ostrava buduje ve Vítkovicích v Domě sv. Veroniky zařízení pro onko-
logicky nemocné lidi. Pacientům s onkologickou anamnézou zde poskytuje
komplexní rezidenční služby. Příspěvek z prostředků grantu umožnil pro 
klienty charitního domu koupit koncentrátor kyslíku a jeho příslušenství.

8. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Toto první zařízení svého druhu v Čechách ve svém projektu podpory ošetřo-
vatelské péče o těžce a terminálně nemocné žádalo o příspěvek na pořízení in-
vestice, kterou se podařilo zajistit z jiných zdrojů. Nadace souhlasila se změnou
projektu a v rámci přislíbené částky nakoupit zdravotní křesla na WC a zařízení
na přípravu a uchovávání stravy, což je v hospicích zvlášU významný úsek péče.

9. Letní dům Praha – projekt Spolu
Toto občanské sdružení je zaměřené na socioterapeutické programy pro děti
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Pokud se týká jednotlivých projektů a jejich výsledků, je k nim možno uvést
následující charakteristiky:

1. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Stále rostoucí potřeba kombinovat zdravotní a sociální hledisko v péči o zdra-
ví pacientů, vede nemocnici k programu rozšíření lůžkové kapacity pro paci-
enty, vyžadující tzv. následnou péči. Odpadá zde stres z přemisUování pacien-
tů, jejichž doléčení vyžaduje komplexní celodenní péči ošetřovatelskou 
i rehabilitační. 
Nadace ve svém grantovém programu přispěla nemocnici na zřízení 25 lůžek
následné ošetřovatelské péče.

2. Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích
Domov důchodců v Moravských Budějovicích postupně a cílevědomě rozši-
řuje a zkvalitňuje služby a péči, kterou poskytuje svým obyvatelům, přede-
vším s těžším zdravotním postižením. Pro zkvalitnění sociální péče poskytla

6. Českomoravská provincie Sociální vybavení chráněných 233 68 436
kongregace sester bytů s pečovatelskou službou 68 436
premonstrátek na Svatém 
kopečku u Olomouce 

7. CHARITA OSTRAVA Charitní dům sv. Veroniky zařízení 2 578,6 60 000
Ostrava – Vítkovice pro onkologicky nemocné lidi 60 000 

8. HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ Podpora ošetřovatelské péče 176 114 400
Červený Kostelec o těžce a terminálně nemocné 60 000 

9. LETNÍ DŮM Spolu 1 682,5 135 000
Praha 1 50 000

10. KLUB SLŮNĚ Taková normální dovolená 338,9 126 850
Slaný 50 000

11. TYFLOSERVIS, o.p.s. Optika pro slabozraké 154 40 000
Praha 1 40 000

12. DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK, o.p.s. Cvičná kuchyňka 45,1 26 250
26 250

13. OBLASTNÍ CHARITA Péče o nemocné 59,6 41 700
Přerov v Přerově a okolí 20 000

14. FORMKA, o. s. JOB KLUB FORMIKA 193,3 41 600
Praha 4 Podporované zaměstnání 20 000

15. SDRUŽENÍ NERATOV Nákup mrazáku pro kuchyň 26 20 000
Bartošovice v Orlic. horách Sdružení Neratov 20 000

16. ZDRAVÝ ROŽNOV Sociální centrum denních aktivit 424,8 10 000
Rožnov pod Radhoštěm v Rožnově pod Radhoštěm 10 000

17. DIAKONIE BERÁNEK Seniorům ku pomoci 1 365 10 000
Liberec 10 000

CELKEM 12 457,7 1 468 236
1 208 686



16. Zdravý Rožnov – Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm
Sociální centrum denních aktivit Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm je v rám-
ci programu Zdravý Rožnov zaměřeno na osoby s psychickým onemocněním
a jejich psychosociální rehabilitaci pomocí nabídky volnočasových aktivit
a pracovní terapie. Nadace realizaci tohoto programu podpořila přispěvkem
na nákup tkalcovského stavu.

17. Diakonie Beránek – Liberec
Rozsáhlý sociální program Diakonie Beránek v Liberci zahrnuje mnohostran-
nou činnost, kterou nadace dlouhodobě sleduje. V této fázi přispěla na pod-
poru části programu „Seniorům ku pomoci“ na jeho administrativní zajištění. 

Obr. 2  – Dary od nadace potěšily nejen děti na dětském dnu v Řepích

Nadace byla s podporovanými projekty a jejich realizátory i během roku
v kontaktu a jak průběžné zprávy, tak závěrečné zprávy svým zpracováním
ukázaly, že projekty se podařilo realizovat a že přinesly pro oblast sociálně-
charitativní mnoho pozitivního ve všech místech, kam byly prostředky
z Nadačního investičního fondu směrovány. 

Vedle toho byly navázány přátelské vztahy s řadou těchto zařízení, kterým 
nadace pomohla vedle finančního příspěvku i dalšími způsoby, např. věcnými
dary, zdravotními pomůckami a nábytkem, dopravními službami nebo i rada-
mi a konzultační pomocí při řešení jejich různých problémů.
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s nařízenou ústavní výchovou. Výrazně pozitivního působení je dosahováno
za pomoci a s využitím arteterapie, muzikoterapie, tvořivé dramatiky atd.
Program, nazvaný „Spolu“, na jehož realizaci nadace přispěla, je realizován
v Domu rodin ve Smečně.

10. Klub Slůně Slaný
Klub Slůně pomáhá dospělým s mentálním postižením a dětem se specifický-
mi vývojovými poruchami. Výchova k samostatnosti, zapojení do procesu
rozhodování se nejlépe rozvíjí v podmínkách společných akcí, které klub po-
řádá pod názvem: „Taková normální dovolená“. Nadace svým příspěvkem
umožnila konání dvou turnusů takové dovolené.

11. Tyfloservis Praha, optika pro slabozraké
Tyfloservis je obecně prospěšná společnost v síti sociálních služeb, zaměře-
ná na pomoc lidem se zrakovým postižením (a to nejen z Prahy). V rámci po-
řizování nových optických pomůcek pro slabozraké jsou důležité lupy, které
jim umožní využít zbytků zraku. Nadace přispěla na nákup takových lup část-
kou 40 tis. Kč

12. Dětský klíč Šumperk
Pro žáky ze speciálních základních škol je významné zvládnout běžný denní re-
žim. V tomto smyslu je důležitý úkol naučit děti přípravě jídel a s tím souvisejí-
cím domácím pracím. Obecně prospěšná společnost Dětský klíč požádala o přís-
pěvek na zařízení cvičné kuchyňky. Vedle finančního příspěvku na projekt na-
bídla nadace žadatelům i zařizovací předměty, které měla v té době k dispozici. 

13. Péče o nemocné v Přerově a okolí
Oblastní Charita Přerov se na nadaci obrátila se žádostí o podporu svého pro-
jektu „Péče o nemocné v Přerově a okolí“, při čemž se jedná převážně o do-
mácí péči o osoby upoutané na lůžko. Tento typ péče, který je podstatně 
ekonomicky efektivnější než péče ústavní, je třeba podporovat. Proto nadace
přispěla charitě na nákup antidekubitních matrací a polohovacího lůžka.

14. Formika Praha – „Job klub“ – podporované zaměstnání
Občanské sdružení Formika se zaměřuje na služby mladým lidem se sociálním
znevýhodněním při získávání a rozšiřování dovedností potřebných pro 
vhodné pracovní uplatnění. Na tento školicí program nadace přispěla.

15. Sdružení Neratov v Orlických horách
Sdružení Neratov pomáhá v odlehlém koutě mimo místa se snadno dostup-
nou sociální péčí k začlenění do důstojného života mnoha lidem s různým po-
stižením. Nadace sympatickou nadšeneckou aktivitu tohoto sdružení dlouho-
době sleduje a dle možnosti podporuje. V tomto roce přispěla na nákup mra-
záku pro centrální kuchyň.
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II. PROJEKTY PODPOROVANÉ V ROCE 2004 ZE ZDROJŮ MIMO NIF
Nadace získává finanční prostředky i od mnoha dárců, jednotlivců a fi-
rem.Tyto prostředky používá na základě rozhodnutí správní rady k řešení
naléhavých potřeb, kdy je nutno pomoci žadatelům i mimo termín granto-
vého řízení a pro širší oblast, než je právě vyhlášené téma grantu. Vždy
však jde o podporu, která odpovídá cílům a zaměření nadace, jak vyplývá
z jejích stanov.

Na tyto projekty poskytla nadace v roce 2004 celkem 417 tis. Kč.
Šlo o následující projekty:

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků mimo zdroje z NIF
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b) příspěvky na projekty pro rok 2005 

Pro projekty, které mají být realizované v roce rok 2005 vyhlásila na podzim
roku 2004 nadace grantový program v rámci v pořadí již třetího kola veřejné-
ho grantování pod heslem: „Humanizace závěrečné etapy lidského života“.
Nadace si byla vědoma početně stále vzrůstající skupiny starých lidí v oby-
vatelstvu, atomizace sociálních skupin a z toho vyplývajících zdravotních
a sociálních problémů lidí v poslední fázi života. Zaměřila se proto na podpo-
ru hospicových zařízení a charitativních organizací, které poskytují starým
a finálně nemocným lidem péči tohoto typu. 

Z došlých 33 žádostí o podporu projektů, jejichž celková hodnota je téměř 
130 milonů korun, vyplývala žádost o příspěvek ve výši 4 868 600 Kč, což je
čtyřásobně více, než měla nadace pro tento účel k dispozici. Po zvážení všech
aspektů bylo vybráno 17 projektů, kterým byla určena podpora v celkové
částce 1 490 600,- Kč. Příspěvek na projekty byl ještě před závěrem roku 2004
vybraným žadatelům poukázán a seznam úspěšných projektů zveřejněn na
nadačních webových stránkách.

U těch projektů, kde byl žádán finanční příspěvek na nákup zařízení, nebo
zdravotních pomůcek, které má nadace k dispozici v naturální formě, byla 
žadatelům nabídnuta i přímá pomoc ve formě věcného daru.

Obr. 3  Sklad zdravotních pomůcek a mnoha dalších užitečných věcí 

Celková bilance hospodaření se svěřenými prostředky z NIF je uvedena 
ve finanční části výroční zprávy.
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pořadové obdarovaný projekt částka
číslo

1. DD. Bystřany Prevence dekubitů 50 000,-Kč

2. Obec Kovářov Teplá jídla pro seniory 42 000,- Kč

3. Obč.sdruž.TŘI Vybavení mobilní hospicové služby 25 000,- Kč

4. Dům sv. Antonína Ochranné pracovní prostředky 50 000,- Kč

5. Sestry Apoštolátu sv. Františka Úprava prostor pro  nemocné sestry 25 000,- Kč

6. Nemocnice MSKB v Praze Laboratorní lázně OS 50 000,- Kč

7. ČKCh-Charitní domov pro Zdravotní matrace pro    30 000,- Kč
řeholní sestry nemocné sestry Znojmo-Hradiště

8. Kongregace Milosrdných sester Vybavení ubytovny  pro 90 000,- Kč
sv Karla Boromejského zdravotní sestry v Řepích

9. Domov sv. Karla Boromejského Dokončení intranet. PC sítě 40 000,- Kč

Celkem 1–9 402 000,-Kč

10. Fond ohrožených dětí Příspěvek na činnost 5 000,- Kč

11. LORM-společnost pro hluchoslepé Příspěvek na činnost 5 000,- Kč

12. LEL – likvidace lepry Příspěvek na činnost 5 000,- Kč

CELKEM 417 000,- Kč



zcela nedostupné. Lze ale odpovědně odhadnout, že věcné dary svou hodnotou
představují již dvojnásobek toho, co nadace poskytuje potřebným v penězích.
Také v roce 2004 bylo těžiště věcných darů ve zdravotních pomůckách, získá-
vaných hlavně od dárců z ciziny, především od švédské nadace AGAPE
Fundation a holandské nadace Olga Havel Stichting. Další velkou oblastí mate-
riálních darů jsou zařizovací předměty, nábytek, ale i nádobí, stolní a ložní prá-
dlo nebo potraviny. To vše přináší potřebným nemalý užitek.

Pro orientaci jen několik čísel:
V roce 2004 nadace získala z oblasti zdravotnických pomůcek: 118 chodítek,
108 zdravotních nástavců na WC, 58 zdravotních postelí, 89 invalidních vozíků,
12 zvedáků, 16 opěrek a invalidních křesel, 39 sprchovacích židlí. 
Dále nadace obdržela 35 nábytkových souprav, 206 židlí, 298 stolů, 199 skříní
a skřínek, 45 regálů, 2349 ks různého prádla, povlaků, osušek a 3050 ks nádobí.
Potraviny jako jsou např.sušenky, ovoce, pečivo, káva, čaj, získává nadace spon-
zorsky od různých domácích firem.

Obr. 5   Sladké obdarování – Opavia sušenky

Stále se rozšiřující sféra působení nadace v získávání a poskytování věcných 
darů pro nadaci představuje také stále stoupající náklady různého druhu.
Jednak to jsou náklady na dopravu. Sama doprava věcí od dárců, aU už z ciziny
nebo od domácích firem je pro nadaci finančně velmi náročná. Další nemalé ná-
klady vznikají při manipulaci darů ve skladech. Přes obětavou angažovanost
mnoha dobrovolníků nelze ani tuto manipulaci zajišUovat zdarma bez jakýchkoli
odměn. Také ještě před tím, než mohou být věci poskytnuté potřebným, musí
se mnohé věci opravit a při tom je často nezbytné věci ve skladech mnohokrát
přemisUovat. Část těchto nákladů zvyšuje i položky vlastní režie nadace.
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III. PODPORA POTŘEBNÝCH VĚCNÝMI DARY

Finanční podpora vhodných vybraných projektů, zvláště poté, co byly naší na-
daci svěřeny prostředky Nadačního investičního fondu na rozvoj neziskového
sektoru, je prvořadým úkolem nadace. Další finanční zdroje na realizaci širších
cílů nadace se ale zmenšují. V posledních létech se obecně stále více pociUuje
úbytek finančních prostředků plynoucí do neziskového sektoru ze soukromé-
ho dárcovství. Důvodů pro to je mnoho. Zvláště citelně to pocítili charitativní
organizace pečující o staré a nemocné. Podpora sportovních aktivit nebo po-
třeb dětí a mládeže nachází větší odezvu. Ubylo prvotního nadšení podporo-
vat rozvoj sociálně-charitativních institucí, protože někteří dárci neviděli od-
povídající výsledky použitých prostředků, jiní se sami dostali do finančních
těžkostí. Na straně příjemců pak se rozvinul odborně fundovaný fundraising
(získávání sponzorů) a konkurenční tlak v boji o přízeň dárců se zvětšil. V po-
čátečním období po svém založení byla nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského hlavním zdrojem podpory všech boromejských zařízení. Tato
zařízení však během let rozvinula vlastní cesty jak hledat dárce a sponzory
a mnozí nadační dárci nyní podporují jednotlivá boromejská zařízení přímo.

Paralelně s tím, jak se stává pro nadaci stále obtížnější získávat finanční pro-
středky, roste další oblast nadačního působení, a to přímá podpora potřebných
věcnými dary. Mnohaleté soustavné rozvíjení vhodných kontaktů přináší své ovo-
ce. Ze zahraničí i z domova, od firem, institucí i jednotlivců získala nadace i v ro-
ce 2004 mnoho hodnotných materiálních darů, kterými podpořila ústavy, občan-
ská sdružení a řadu dalších nestátních neziskových organizací i jednotlivců.
Protože ve většině případů jde o věci, které nadace přebírá jako dar nebo  ve zbyt-
kové účetní hodnotě, nelze finančně vyjádřit reálnou cenu těchto věcných darů
pro příjemce, kterým je takto umožněno získat věci, které by jinak byly pro ně
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Obr. 4  Velká zásika



B) JAK NADACE ZÍSKÁVÁ PROSTŘEDKY NA SVOU ČINNOST

DÁRCI A SPONZOŘI, KTEŘÍ V ROCE 2004 PODPOŘILI ČINNOST

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Za uplynulá léta se kolem nadace vytvořil rozsáhlý kruh přátel a sponzorů.
Těmto kontaktům věnuje nadace tradičně velkou pozornost, která se projevu-
je i pravidelnými bohoslužbami za všechny dárce a příznivce nadace, živé i ze-
snulé. S bolestí sledujeme mnohdy těžké osudy našich obětavých sponzorů
i jejich odchod z tohoto světa. Pokud nám jejich blízcí dali vědět můžeme
vděčně vzpomenout následujících přátel, kteří nás v roce 2004 opustili. Byli to:
Ing. Stanislav Pelikán, Václav Prchal, v předcházejících letech pak nás opustili,
např. Ing. Zdeněk Balík, Václav Doležal, Dr. Stanislav Sasina, náš věrný podpo-
rovatel P. Jiří Švanyga, pan Ludvík Belený, paní Dr. Vladimíra Furyová, Alžběta
Gabrielová, Olga Rybáková, Růžena Sladká a řada dalších o nichž jen tušíme,
že už nejsou mezi námi, když se naše pošta vrací jako nedoručitelná. 

I. KDO PODPOŘILI NADACI FINANČNĚ

V ROCE 2004 ČINNOST NADACE FINANČNĚ PODPOŘILI:
Následující seznam osob a firem, kteří naši nadaci finančně podpořili, není
úplný a k naší lítosti ani přesný a vyčerpávající. Mnozí dárci, kteří se řídí bib-
lickým napomenutím dávají skrytě a my marně pátráme po jejich úplném jmé-
nu a přesnější adrese. AU tedy alespoň tady a touto formou přijmou všichni
dárci naše ujištění, že si jejich podpory skutečně vážíme i když jim nemůžeme
lépe osobně poděkovat. 
AU dárce přinese jakkoli velkou částku, patří mu stejný, upřímný dík, protože
vyjadřuje jeho snahu našemu Dobrému dílu pomoci a podpořit to dobré, co
se skrze naši nadaci podaří uskutečnit. Předpisy žádají, uvádět dárce podle
výše darů a označovat dary nad 10 tis.Kč. (v následujícím jmenném seznamu,
jsou ti, kteří věnovali částku nad 10 tis. Kč označeni *):

FINANČNÍ DARY OD JEDNOTLIVCŮ A FIREM
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PŘÍJEMCI VĚCNÝCH DARŮ V ROCE 2004
Administrace věcných darů je pro nadaci nemalé zatížení, nejen co do nároků
na skladovou evidenci, ale i pokud se týká zpracování darovacích smluv. Za rok
2004 jich bylo vypracováno na materiální dary 142. Vedle institucí a charitativ-
ních zařízení bylo mezi příjemci věcných darů i 62 rodin jednak sociálně 
potřebných, jednak rodin pečujících doma o těžce postiženého člena, které 
potřebovaly pro ulehčení své situace získat zdravotní pomůcky. 

HLAVNÍMI OBDAROVANÝMI V ROCE 2004 BYLY:

NEMOCNICE A ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ

Okresní nemocnice Kladno, Mělník, Slaný, Fakultní nemocnice v Praze-Motole,
Fakultní nemocnice Bulovka, Nemocnice Milosrdných sester v Praze,
Nemocnice Rudolfa a Štefanie Benešov 

SOCIÁLNÍ ÚSTAVY A OBCE

Ústav sociální péče Jesenice u Rakovníka, ÚSP Rudné u Nejdku, ÚSP Kytlice,
Centrum sociálních služeb Rakovník, Centrum sociálních služeb Kladno ÚSP
Smečno, Centrum sociálních služeb Praha – Řepy, CSS Praha 2, Centrum sociál-
ních služeb Praha-západ, Domov důchodců Rudná, DD Myslibořice, DD Třebíč,
DD Jitřenka Opočno, DD Bílá Voda, DD Praha 6, DD Malešice, Diakonie ČCE
Broumov, Dům sv. Antonína Moravské Budějovice, Domov sv. Karla
Boromejského Praha, Hospic Citadela – Val. Meziříčí, Arcidiecézní charita
Praha, Farní charita Holešovice, FCh Na Petynce, FCh Radimov, a další sociálně-
charitativní skupiny organizované při jednotlivých farnostech (např.
Hrozenkov, Plzeň, Hluboké Mašůvky, Kovářov, Nadějkov, Liberec, Ostrava) 

SOCIÁLNĚ-CHARITATIVNÍ A VÝCHOVNÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Misionářky lásky Matky Terezy, Praha; Dětské centrum Paprsek, Praha; Pastor
bonus, terapeutická komunita pro léčbu drogově závislých, Podlesí; Hospicové
sdružení Cesta domů, Praha; Mobilní hospicové sdružení Tři, Čerčany; Naděje,
o.s., Brno; Gabriela,o.s.Brno; Občanské sdružení Sedm paprsků, Nadace Dětský
mozek Praha; O.s. Garancie, Čelakovice; Arcidiecézní centrum pro mládež,
Praha-Kunratice; Školské sestry sv. Františka; Praha; Institut Beatae Mariae
Virginis, Štěkeň; Arcibiskupské gymnázium, Praha; Dílo Mariino-Praha-Vinoř;
O.s. Život bez bariér Nová Paka; Klubíčko – centrum pro rodiny dětí se zdra-
votním postižením – Beroun; Mládež Českého Červeného kříže; Teen Chalenge,
dětské centrum Šluknov; Centrum mládeže Liběšice; Malý Princ, Praha; 
VŠ regionálního rozvoje Praha. 
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Věra Bomerová – Praha 6
Emilie Buriánková – Praha 2
Bahníková –
Petr Bojena, obč.sdr. Vox
Concordia, Praha
Anežka Čadová – Frýdek-Místek
Milada Čepičková – Praha

Eva Čepičková – Hamanni Praha
Marcela Částová – Sázava
manželé Černoškovi – Brno
MUDr. Josef Čupka – Praha
Anna Češíková – Boršice
Anna Demlová – Frýdek-Místek
doc. Ing. Eva Doležalová – Praha 6
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Kvirin Dvořák – Krásněves
Gizela Dudová – Bolatice
Jaroslav Dosoudil – Praha
Anežka Fajmanová – Praha 6
JUDr. Jan Franěk – Praha 10
Blanka Fraňková – Praha
Ing. Ondřej Fischer – Praha
Marie Gabrlíková – Praha 9
Marie Havlová – Olšany
Ing. Eva Hasová –
Vojtěška Heřmanová – Praha 1
*P. Jan Holas – Opočno
Zdenka Havlíková – Praha 1
Josef Jakubec – Praha 6
Ludmila Janásová – Praha 2
*Jídelní a lůžkové vozy, a.s. – Praha 4
Zita Jagnusová 
Lydia Kabátková – Praha 6
Ing. Karel Kaiseršot – Praha 8
JUDr. Karel Kašpárek – Praha 5
Helena Klenerová – Praha 10
ThDr. Frant. Kohlíček – Praha 2
*P. Pavel Kučera – Zindorf
MUDr. Konečný – Praha
Libuše Kourková – Praha 6
Vilibald Knob – Čelákovice
Marie Kroftová – Praha 7
Bohumila Kruntova – Praha 9
*Ing. Rudolf Kubát – Praha 6
Vilma Lišková – Praha
Ing. arch. Jan Líman – Praha
*Prof. František Maceška – Praha 1
Hedvika Machulková – Praha 7
Ing. Josef Miškovský – Praha
Jan Maruška – Praha
Rodina Mikodýmova – Koleč
Vlasta Milerová – Praha 6
Vavřín Mokrý – Nosislav
Rodina Navrátilova – Praha 
MUDr. Pavla Novotná – Praha 2
Věra Oktábcová – Benešov u Prahy

P. Anton Otte – Praha 2
*Parking Praha, a.s.
Ing. Stanislav Pelikán – Praha 4
Květoslava Pannová – Ostrava
Františka a Karel Poláškovi – Ostrava
František Pokorný – Praha 8
Jana Poulová – Černošice
*Jan Roman – Praha 
Eduard Regal 
Jana Svobodová –
Tereza Srbková – Líbeznice
Stanislava Starchová – Praha 2
JUDr. Gustav Svěrák – Praha 
Ing. Jiří Slach – Praha 6
Zdenka Schwubová – Zábřeh
Anna Špilarová – Praha
P. Karel Šubrt – Úvaly
Marie Šárová – Praha
Jiří Švorc –
Ing. Miloš Štrbo – Praha
manželé Soukupovi – Kamenice
František Švec – Habry
Vít Tauchman – Praha 4
*Egbert Thümmel – Říčany u Prahy
*Markéta Thümmelová – Říčany u Prahy
Jiří Tesař – Praha 1
Fa Trumf – Renovace a Asanace –
Vilém Trunec – Hlinsko
Karel Trutnovský – Horní Počernice
Vladimír Vrba – Libochovice
*Ing. Jan Voňka – Praha 4
Blanka Vorlíková – Praha 6
* Monika Weidenkopf – Mnichov
Marie Zajícová – Rabyně
Marie Zavřelová – Vysoké Mýto
Zdenka Zatloukalová – Praha
Marie Zemanová – Praha
Edita Zemková – Praha 6
Alena Zelená – Kladno 
Josef Zícha – Praha 
Eva Žižková – Praha 

II. KDO PODPOŘILI NADACI JINAK

VĚCNÝMI DARY V ROCE 2004 NADACI PŘISPĚLY TYTO PODNIKY:

Hotel Pyramida, a.s. – lůžkoviny a jiné prádlo
Hotel Axa, a.s. – stolní a ložní prádlo    
Nadace Olga Havel – Holandsko – zdravotnické pomůcky, nábytek, ošacení
Agape Fundation – Švédsko – zdravotnické pomůcky, nábytek
Karlovarský porcelán, a.s. závod Lubenec – jídelní nádobí
Karlovarský porcelán, a.s. závod Nová Role – jídelní nádobí
Hotelový porcelán, Karlovy Vary – jídelní a servírovací nádobí
Danone Opavia, a.s. – sušenky, cukrovinky
Douwe Egberts – káva, čaj
Chiquita Banana co. – banány
Jídelní a lůžkové vozy, a.s. – Praha, potraviny
Karmelitánské nakladatelství – kalendáře a tiskoviny
Naděje, Praha – potraviny 
Vojanovy sady Praha – květinové sazenice
Penzijní fond Stabilita – nábytek
Poradna pro rodinu, Praha – nábytek
T.D.Line, s.r.o. – Brandýs n/L. – koupelnové zařizovací doplňky

Obr. 6  Přátelé z holandské nadace



C) FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2004
I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKEM Z NIF
Protože Nadace Dobré dílo se v I. etapě příjemcem příspěvku z NIF nestala,
všechny další údaje se týkají pouze II. etapy přidělených prostředků z NIF.

Přijaté příspěvky z NIF a jejich použití

1. Podle smlouvy s Fondem národního majetku 
ze dne 25.2.2002 nadace přijala dne 2.4.2002 15 381 000,-Kč

2. Na základě dodatku č.3 přijala dne 31.3.2002 5 161 000,- Kč
3. Na základě dodatku č.4 přijala dne 22.12.2003 3 894 000,- Kč
4. Na základě dodatku č.5 přijala dne 1.12. 2004 9 055 000,- Kč

Celkem nadace přijala ze zdrojů NIF 33 491 000,- Kč

Tyto prostředky, určené rozhodnutím parlamentu k podpoře nadačního 
sektoru, nadace nemůže přímo použít, byly jí pouze smluvně svěřeny k dlou-
hodobé správě. Pro podporu vlastních projektů může používat pouze jejich
výnos. Prostředky, které nadace takto obdržela jsou vedeny na samostatných
účtech u Komerční banky. Z těchto příspěvků bylo použito podle smluvních
podmínek ke zvýšení nadačního jmění a investováno do nákupu státních 
dluhopisů z jednotlivých příspěvků:

1. 13 260 000,- Kč tj. 86,2 % z příspěvku č.1
2. 4 400 000,- Kč tj. 85,2 % z příspěvku č.2

Jako nadační příspěvky na projekty podpořené na základě veřejně vyhláše-
ných grantů bylo v roce 2004 použito:
a) na projekty realizované v roce 2004  celkem  1 208 686,- Kč, 
b) na projekty o jejichž podpoře bylo v roce 2004 rozhodnuto, ale které budou
realizovány v roce 2005, bylo z prostředků NIF koncem roku 2004 vybraným
žadatelům poukázáno 1 490 600,- Kč.

Výnosy prostředků NIF činily:
- v roce 2002 – 2003  1 066 927,- Kč z toho použito na správu nadace 98 185,- Kč
- v roce 2004  1 216 000,- Kč  z toho na správu nadace použito  104 617,- Kč
Výnosy byly použity především na podporu projektů vybraných  žadatelů
podle nadačního grantového programu. Výdaje označované  „na správu 
nadace“ , které podle smlouvy s FNM nepřesahují 19% výnosu nadačního jmě-
ní, byly v roce 2002  použity na aktualizaci webových stránek nadace v sou-
vislosti s novým grantovým programem a v roce 2003 a 2004 byla převážná
část prostředků „na správu nadace“ věnována  zkvalitnění administrativy 
nadace nákupem  výpočetní techniky a tomu  odpovídajícímu  softwarovému
vybavení a propagaci nadace, včetně nákladů na publikaci výroční zprávy.
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Nejen od podniků, ale i od mnoha drobných dárců obdržela naše nadace 
věcné dary, především nábytek a různé zařízení a bytové doplňky, které ještě
našly uplatnění u mnoha potřebných, jejichž finanční možnosti nestačí 
na nákup nového bytového vybavení. 

JINAK NADACI PODPOŘILI:

Petr Zbyněk – stěhování a dopravní služby
Stahl, a.s. – stěhování a dopravní služby
Základní umělecká škola Praha 8 – benefiční koncert
Organizační kancelář Praha – účetní poradenství
Jaroslav Hájek – Autodoprava Řepy – odvoz likvidovaného odpadu
Dorkas, o.s. – administrativní práce a kontakty s dárci a sponzory
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Obr. 7  Pomocníci nadace

3. 3 310 000,- Kč tj. 85,1 % z příspěvku č.3
4. 7 598 500,- Kč tj. 83,9 % z příspěvku č.4



III.  PŘEHLED MAJETKU NADACE

Majetek nadace tvoří, kromě nadačního jmění a ostatního finančního majetku
nemovitost, získaná jako odkaz nadaci a trvale pronajímaná. Příjmy z proná-
jmu jsou jedním ze zdrojů nadačních příspěvků.

Finanční výsledky, jakkoli přesně vyjádřené, však všechny aktivity nadace 
zachytit nemohou. Stále větší podíl na činnosti nadace nabývá činnost pod-
porující neziskové organizace jinak. Rozhodující v tom je distribuce nejrůz-
nějších  naturálních darů, které nadace získává a dále dává potřebným.
Alikvotní odhadovaná finanční hodnota takových příspěvků výrazně převyšu-
je výši  podpory, kterou nadace poskytuje v penězích, podrobněji bylo o těch-
to aktivitách  pojednáno na jiných místech výroční zprávy.

Mnoha subjektům neziskového sektoru pomáhá nadace vedle podpory 
finanční a materiální i dalšími způsoby, činností poradenskou, konzultační i ji-
nak, např. občanskému sdružení Dorkas poskytuje zázemí pro jeho aktivity
v organizování dobrovolníků, které i nadace využívá jako pomocníky v admi-
nistrativních prachech. Nadace má své administrativní sídlo v pronajatých
prostorách poskytnutých zřizovatelem a vedle toho využívá skladovací pro-
story na materiální dary, které ji také poskytl zřizovatel. Skladovací prostory
jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby nadace mohla přijímat věcné dary
z domova i z ciziny, protože v nich může na přechodnou dobu uskladnit 
získané předměty, než je poskytne na základě darovacích smluv konečným
příjemcům. I když nájemné najatých nemovitostí, sídla nadace i skladů 
nadačních darů, je jen symbolické, je nadace povinna tyto nemovitosti 
udržovat, což představuje nemalé, stále rostoucí  výdaje.

Věcný majetek nadace vedle zděděné nemovitosti tvoří jen kancelářské 
přístroje, výpočetní technika a drobná zařízení. Většina používaného 
nábytku a zařizovacích předmětů byla získána z darů.
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II. PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004

Přehled výsledků hospodaření, tak jak je vyjadřuje účetní uzávěrka, obráží jen
část činnosti nadace, i když obsahuje hlavní finanční ukazatele a o mnohém
vypovídá. Hospodárnost provozu nadace ukazuje např. to, že v nákladových
položkách není náklad na mzdy, protože řízení a správa  nadace je plně zajiš-
Uována dobrovolníky a kromě jednorázových výdajů na nezbytné práce a služ-
by ani ostatní činnost nadace vydání mzdového charakteru nemá.
Mimořádným vydáním v roce 2004 byla stavební havárie na pronajímaném na-
dačním objektu bydlení, která vyžadovala větší rekonstrukci a tomu odpoví-
dající  náklad.

Účetní ztráta, která se jeví jako rozdíl mezi náklady a výnosy odpovídá rozdí-
lu mezi vyplacenými nadačními příspěvky a výnosy z dlouhodobého finanč-
ního majetku (státních dluhopisů) a získaných finančních darů. To ovšem ne-
znamená, že by se nadace zadlužovala. Tento ukazatel vyplývá z aplikace 
postupů podvojného účetnictví, ale následující přehled majetku ukazuje, že
nadace má i s ohledem na svou další činnost odpovídající majetková aktiva.
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Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč

Kancelářské potřeby a zařízení 23 399 x
Spotřeba energie 31 938 x
Spotřeba ostatního materiálu 23 168 x
Opravy a údržba 20 577 x
Opravy a údržba objektu bydlení 186 139 x
Cestovné 31 121 x
Reprezentace 11 329 x
Odměny dle dohod o provedení práce 45 300 x
Ostatní služby 120 395 x
Pojištění a náklady peněžního styku 12 160 x
Daň z nemovitosti 36 x
Bankovní a ostatní poplatky 26 173 x
Odpisy budov a movitých věcí 206 481 x
Opravná položka k pohledávce 16 876 x
Poskytnuté příspěvky 1 946 450 x
Úroky x 31 555
Jiné výnosy (nájemné) x 383 082
Výnosy z dlouhodobého fin.majetku x 883 399
Získané finanční dary x 478 883
Zúčtování fondů x 34 995

Celkem 2 701 542 1 811 914
rozdíl nákladů a výnosů - 889 628

Položka Aktiva v Kč Pasiva v Kč

Hmotný majetek po odečtení oprávek 5 872 467 x
Materiál na skladě (dary) 1 037 842 x
Dlouhodobý finanční majetek 28 603 000 x
Pohledávky po odečtení oprav.položky 7 823 x
Pokladna a finanční účty 3 400 781 x
Vlastní jmění x 40 842 434
Fondy x 172 560
Hospodářský výsledek x - 889 628
Nerozdělený zisk z minulých let x - 1 203 453
Celkem 38 921 913 38 921 913



ZPRÁVA  AUDITORA
Č. 710/2005 O AUDITORSKÉM OĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2004

„NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO“

IČ 49 36 96 87

Obsah: Vymezení auditu a odpovědnosti auditora
Předmět a rozsah auditu
Výrok auditora
Zpráva auditora vedení účetní jednotky

Příjemce: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, předseda správní rady

Podpis:

Auditorská zpráva je určena pro: správní radu a zřizovatele

Hlavní předmět činnosti: podpora zařízení a programů pečujících o staré, 
nemocné a handicapované osoby 

Zprávu vypracoval: Ing. Karel Novotný auditor č. 1824

Tato zpráva obsahuje čtyři  strany

V Praze dne 5. 5. 2004

Vymezení auditu a odpovědnosti auditora
Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statu-
tární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je na základě provedeného
auditu zpracovat zprávu, vyjádřit názor a vydat výrok k této účetní závěrce.
Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce.
Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vyka-
zovaných skutečností.

Předmět a rozsah auditu
Předmětem ověření byly veškeré předložené potřebné písemnosti, které 
dokumentují stav majetku, závazků, vlastního jmění, nákladů a výnosů ověřo-
vané účetní jednotky k 31. 12. 2004.
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky v souladu se zákonem o audi-
torech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto
směrnice požadují, abychom naplánovali a provedli audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nespráv-
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IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2004

Rok 2004 byl pro dozorčí radu třetím funkčním obdobím. Od roku 2002, 
kdy byla zřízena správní radou nadace, se složení dozorčí rady nezměnilo
a i v roce 2004 pracovala jako tříčlenná. 
Podobně jako v předchozích letech, tak i v roce 2004, byla hlavní náplní práce
dozorčí rady, vyplývající z jejího statutu, kontrolní činnost. Členové dozorčí ra-
dy se zúčastnili všech zasedání správní rady nadace a byli tak přítomni všech
zásadních rozhodnutí správní rady týkajících se jednak vlastního hospodaření
nadace tak i správy nadačních prostředků přidělených ze zdrojů Nadačního in-
vestičního fondu (NIF). Všechny otázky týkající se hospodaření nadace i naklá-
dání s jejími finančními prostředky byly vždy správní radou řádně projednány
a v rámci stanoveného způsobu hlasování i řádně odsouhlaseny. Dozorčí rada
měla vždy k dispozici všechny podklady k projednávaným otázkám, průběžné
výsledky o činnosti nadace i konečné výsledky hospodaření za rok 2004.
Dozorčí rada tak může konstatovat, že v roce 2004 byly splněny všechny záko-
nem stanovené náležitosti činnosti správní rady nadace.
Již tradičně se předseda dozorčí rady zúčastňoval i v roce 2004 zasedání gran-
tové komise, zvolené správní radou nadace a pověřené přípravou, realizací
a vyhodnocením grantového řízení na jehož základě byly rozděleny výnosy 
z finančních prostředků získaných Nadací z Nadačního investičního fondu.

Doporučení grantové komise byla projednána na řádných zasedáních správní
rady nadace a předložena k jejímu schválení. Současně s tím byly projednány
i zprávy o kontrole nakládání s finančními prostředky přidělenými vybraným
žadatelům v předchozích kolech. Dozorčí rada i v tomto případě může kon-
statovat, že byly vytvořeny rovné a objektivní podmínky pro uchazeče o při-
dělení prostředků z NIF, kteří se přihlásili se svými projekty do grantového 
řízení vyhlášeného grantovou komisí. Přihlášené projekty byly posuzovány
podle míry splnění podmínek vyhlášeného grantového programu. Je možné
konstatovat, že ze strany grantové komise byla splněna všechna kriteria 
objektivního a nestranného rozhodování a příspěvky z přidělených nadač-
ních prostředků byly poskytnuty podle nejlepšího svědomí těm projektům,
které nejen splnily základní věcné podmínky grantového řízení, ale obstály
i z hlediska naplnění hlavního cíle nadace, totiž podpory programů, které 
rozvíjí péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok
o činnosti správní rady nadace za rok 2004 i o výsledcích hospodaření za rok 2004:

„bez výhrad“

Vzhledem k tříletému mandátu byl uplynulý rok také posledním obdobím
před jmenováním nové dozorčí rady. Proto se na tomto místě sluší členům 
dozorčí rady za jejich spolehlivou práci poděkovat.

za dozorčí radu  Ing. Petr Staněk
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f) Veškeré závazky vůči sociální správě, zdravotnímu pojištění i vůči státu má
společnost uhrazeny v termínu splatnosti. Veškeré závazky z obchodního
styku jsou hrazeny v termínech splatnosti.

g) Nadace obdržela do roku 2004 celkový příspěvek z NIF ve výši 
33 491 000,- Kč. Tyto prostředky nemohou být použity přímo na činnost 
nadace, pouze jejich zhodnocení lze využít. Tyto výnosy činili v roce 2004
částku 1 216 380,- Kč. Na nadační příspěvky byla v roce 2004 použita část-
ka  1 208 686,- Kč z toho na správu nadace částka 104 617,- Kč, což splňuje
podíl nákladů na správu stanovený ve smlouvě s FNM.

h) Nadace poskytla mimo finančních i věcné příspěvky v celkové hodnotě
včetně dopravy  ve  výši 2 329 309,- Kč. Celkem přispěla nadace 142 daro-
vacími smlouvami potřebným institucím, rodinám i jednotlivcům.

i) Auditor nezjistil žádné významné porušení podmínek uvedených 
ve smlouvě s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace 
informační povinnosti, vyplývající ji z titulu nabyvatele prostředků NIF.
Nadace navýšila své registrované nadační jmění v roce 2004 nákupem
státních dluhopisů na 21 504 500,- Kč.

j) Od data účetní závěrky do data auditu nedošlo k žádným významným změ-
nám, které by ovlivnili hospodaření nadace. Pouze nadace dále zvýšila své
registrované nadační jmění dalším nákupem státních dluhopisů na koneč-
nou hodnotu 29 103 000,- Kč.

Ing. Karel Novotný
auditor č. 1824

Organizační kancelář Praha
186 00  Praha 8, Thámova 7
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nosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti
a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení
správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů
provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad
pro vydání našeho výroku“. 

Výrok auditora
Podle našeho názoru řádná účetní závěrka ve všech významných ohledech
podává věrný a poctivý obraz majetku, závazků ,vlastního jmění a peněžních
toků účetní jednotky

„Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“

k 31.12. 2004, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2004 v souladu 
se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.Výrok auditora je

bez výhrad.

V Praze 5. 5. 2005 Ing. Karel Novotný
auditor č. 1824

Organizační kancelář Praha
186 00  Praha 8, Thámova 7

ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující:

a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky 
nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.

b) Jednotlivé účetní písemnosti  na sebe vzájemně  navazují (Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha).

c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy.
Inventarizační protokoly mají předepsané náležitosti.

d) Při kontrole prvotních dokladů nebyly nalezeny žádné významné nesrov-
nalosti.

e) Společnost má na ohrožené pohledávky vytvořeny opravné položky 
ve 100 % výši. Jiná ohrožená aktiva nadace nemá.
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CO ŘÍCI NA ZÁVĚR ?

Další rok působení Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
byl zase úspěšný. Všem, kteří se na tomto díle jakkoli podíleli, patří náš 
upřímný dík. 

Poznali jsme, že okruh přátel kolem nadace je plný lidí dobrého srdce.
Jsme opravdu šUastni, že jsme to ve své činnosti mohli tak konkrétně poznat.
To se projevuje i v milých dopisech, které dostáváme. 
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Laskavé ocenění přichází od přátel všech věkových kategorií. Od dětí i lidí
vyššího věku. Zvlášě z dopisů starých a opuštěných je cítit, co pro ně taková
lidská pomoc znamená.

Citujme alespoň z jednoho z nich:

Dnes jsem při mši svaté prosila milovaného Spasitele, aby Vám odplatil za Vaši
velkou laskavost, péči a lásku s jakou se chováte k nám nemocným. Vyprávěla
jsem Mu o darech, které jsem od Vás dostala – určitě měl radost jako já
.......nech< Vám odplatí a nech< Vám i Vašemu dílu žehná, nech< Vás provází svou
ochranou  a nech< Vám stále posílá hodně, hodně sponzorů a dobrých pomoc-
níků. ....

Věříme, že tyto upřímné modlitby budou vyslyšeny a že přivedou do našich
řad nové spolupracovníky na dobrém díle.

Správní rada Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
a všichni její spolupracovníci     
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