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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2010

„ Otče náš, který jsi naše okřídlené já, kéž je Tvá vůle v nás.
Tvé přání ať je nám dopřáno. Tvá moc ať v nás změní naše noci,
které jsou Tvé, ve dny, které též patří Tobě…
(úryvek z Proroka Ch. Džibrána)

Biskup Jaroslav Škarvada v domácí kapli při oslavě 60 let kněžství 12. 3. 2009

Setkání se Sv. Otcem

nadace Dobré dílo
sester Sv. Karla Boromejského

Výroční zpráVa
za rok 2010

Motto:
Existují dva způsoby, jak šířit světlo
- být svíčkou nebo být zrcadlem,
v němž se odráží její záře.
(Edith Whartonová)

Mons.ThDr.Jaroslav Škarvada

Sedmnáct.... Právě tolik let uplynulo v roce 2010
od založení nadace a zahájení její činnosti. Je to
dlouhá nebo krátká doba? Záleží asi na tom čím
je poměřována. Podíváme-li se za těmi uplynulými sedmnácti roky, zjistíme, že za sebou naše
nadace zanechala úctyhodné dílo při podpoře
projektů zaměřených na péči o seniory a nemocné, i při podpoře lidí v těžkých životních
situacích. Posuzováno podle neutuchajícího
entusiasmu pracovníků a všech pomocníků nadace, představuje uplynulých sedmnáct let jen
zlomek toho, co by si přáli ještě vykonat. Úspěchy budoucnosti však stojí na pevných nohách
minulosti. Proto se ohlížíme zpátky, abychom
se ze svých chyb poučili a úspěchy posílili. Tak
nahlížíme i na uplynulý rok 2010.

Díky spolupráci s našimi partnery, sponzory,
dárci a dobrodinci se i v roce 2010 podařilo
uskutečnit mnoho dobrého. Proběhlo další, v pořadí již VIII. Grantové kolo
podpory vybraných projektů z finančních prostředků NIF. Pokračovala spolupráce s našimi dlouholetými partnery v Holandsku a Švédsku, jejichž materiální dary nám umožnily pomoci mnoha potřebným, rodinám a jednotlivcům,
ale i charitativním a sociálně-zdravotnickým pracovištím. Byla uzavřena nová
smlouva s Potravinovou bankou o poskytování potravin pro sociálně potřebné, kde je naše nadace partnerem. Přispěli jsme finančně, prostřednictvím
katolické charity, našim povodněmi postiženým spoluobčanům. Finanční
příspěvek jsme zaslali i na obnovu zemětřesením postižené Haiti.
*14.9.1924 †14.6.2010

Velice nás těší, když se máme možnost přesvědčit, že naše pomoc přinesla své
ovoce a když vidíme, jak se naše dobré dílo daří.
Vedle radosti z vykonané práce nám přinesl rok 2010 i zármutek. To když
naši nadaci a krátce na to i tento svět opustil náš předseda Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada. Přestože mu jeho vážná nemoc několik posledních měsíců již
nedovolovala aktivně se účastnit činnosti nadace, zůstával pro všechny dále
přirozenou autoritou i rádcem. Jak sám jednou řekl: „Stárnutí je pro mě cesta
k cíli…“ K tomuto cíli došel 14.6.2010. Otisk jeho osobnosti a víry do života
naší nadace zůstane nesmazatelný.
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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..: 257 530 436
fax: 257 530 323
e-mail: 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
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Základní informace o nadaci
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 vyhlašována a žádosti posuzovány grantovou komisí
volenou správní radou.
SpráVní raDa naDaCE
Složení správní rady na konci roku 2010
Mons. Karel Herbst – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně
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:
Karel Herbst,
Marie Boltnarová,
Jana Mindlová

Dozorčí raDa naDaCE
Složení dozorčí rady na konci roku 2010
Ing. Petr Staněk – předseda
Stanislava Alena Bártová – člen
Mgr. Ing. Miloš Lippert – člen
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NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ
1. Finanční podpora projektů v roce 2010
proJEKTY poDpoŘEnÉ V roCE 2010 zE zDroJŮ nIF

Nadační investiční fond (NIF) je státem řízená instituce, jejímž prostřednictvím plynou do neziskového sektoru finanční prostředky získané z výnosů
privatizace státního majetku. Naše nadace se stala smluvním partnerem státu již
v roce 2001. Od té doby jsou pro nás tyto prostředky nejvýznamnějším zdrojem
financování. Částky, které jsou tvořeny výnosem prostředků získaných z NIF, se
každoročně pohybují v rozmezí 1,2 – 2,0 mil. Kč. Z těchto výnosů jsou podporovány projekty, které jsou vybírány formou veřejných grantových řízení.
V roce 2009 vybrala grantová komise z celkem 32 uchazečů třináct projektů, mezi které rozdělila celkových 1.680.tis. Kč. Protože tyto projekty byly
realizovány v roce 2010 a v tomto roce i vyúčtovány, jsou předmětem tohoto
našeho bilancování. Přehled vybraných projektů, včetně částek schválených
správních radou k jejich finanční podpoře je v tabulce na straně 7.
Podobně tomu bylo i v roce 2010, kdy naše nadace vyhlásila již IX. Grantové
kolo. Z celkem šestnácti přihlášených projektů v celkové hodnotě cca 2,2 mil. Kč
nakonec grantová komise vybrala konečných deset uchazečů, mezi které rozdělila částku 1,3 mil. Kč. Tyto projekty jsou určeny k realizaci v roce 2011.
Smlouva s Ministerstvem financí ČR, na základě které naše nadace prostředky z NIF získává, stanovuje tzv. povinný výnos, což je hodnota prostředků, které je naše nadace povinna realizovat. Podle vzorce, vycházejícího z průměrné hodnoty PRIBIDu a výše obdržených prostředků z NIF, představuje
tento povinný (resp. minimální) výnos hodnotu do 500. tis. Kč. Výší rozdělovaných prostředků, která každoročně tuto částku několikanásobně překračuje,
plní nadace beze zbytku toto smluvní ustanovení.
Vybrat z předložených žádostí ty nejlepší nebo nejpotřebnější není nikdy
snadný úkol. Grantová komise musí, vedle formální správnosti předložených
žádostí, posuzovat nejen jak odpovídají žádosti věcným zásadám naší nadace,
ale i jakou problematiku řeší.
I přes nepopiratelnou kvalitu všech přihlášených projektů, vybírala grantová komise podle dříve stanovených zásad, a to podporovat především boromejská zařízení a dále ty projekty, které řeší danou problematiku komplexně
a jejichž předkladatelé mají v oblasti řešení projektu odpovídající zkušenosti.
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projekty podpořené v rámci VIII. Grantového kola nIF – realizace v r. 2010
žadatel

název projektu

požadovaná
částka
Kč

schválená
částka
Kč

č.
projektu

Hospic
sv. Jana nepomuka neumanna,
prachatice

Důstojné umírání, boj
proti porušování práv
a diskriminaci
umírajících pacientů

136 328

135 000

2

Domov
sv. Karla Boromejského,
Řepy

Tréninkové zaměstnávání
odsouzených žen
ve výkonu trestu

400 000

250 000

4

nemocnice
Milosrdných sester
Karla Boromejského v praze

Pořízení tabletového
systému

500 000

300 000

26

Dům sv. antonína,
Moravské Budějovice

Předcházení dekubitům

350 000

250 000

32

Stéblo Sedlčany, obč. sdružení

Bytový dům – Stéblo

150 000

150 000

7

Život bez bariér,
nová paka, o.s.

Centrum bez bariér
v Nové Pace

895 220

200 000

11

Hestia, o.s.

Rozšíření
sociálně-preventivních
služeb v Praze
o program Kompas

75 700

50 000

14

Diecézní charita plzeň

Centrum sociální
rehabilitace sv. Vavřince
a dílny sv. Josefa

500 000

150 000

20

Letní dům, o.s.

Sociální rehabilitace
pro děti a mladé lidi
z dětských domovů

150 000

100 000

29

oblastní charita
červený Kostelec

Nákup kyslíkového
koncentrátoru
a antidekubitních
matrací

45 000

45 000

22

Iskérka, o.s.,
rožnov pod radhoštěm,

Sociální centrum
denních aktivit Iskérka

14 600

14 000

27

Diakonie čCE,
Středisko Betlém

Sprchovací lůžko
pro Narnii

36 000

36 000

28

Celkem

3 252 848 1 680 000

z toho zařízení boromejského okruhu

1 386 328

935 000
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Jedním z kriterií byla rovněž schopnost žadatelů zabezpečit svým finančně
náročnějším projektům finanční prostředky i z jiných zdrojů, než jen z prostředků naší nadace. Díky tradici grantových řízení vyhlašovaných naší nadací, se mezi žadateli často vyskytují instituce, které s naší nadací spolupracují
dlouhodobě a s pomocí získaných finančních prostředků řeší i dlouhodobé
projekty. Podobně tomu bylo i v roce 2010 v rámci vyhlášeného IX. Grantového kola. I z tohoto důvodu je možné říci, že kvalita přihlášených projektů
vítězí nad kvantitou.

Podpora boromejských projektů
Nemocnice Milosrdných sester již několik let postupně realizuje dlouhodobý projekt svojí komplexní modernizace. K podpoře jednotlivých etap této
modernizace má nemocnice od naší nadace trvalou podporu. Projekt nemocnice, předložený v rámci VIII. Grantového kola, realizovaný v roce 2010, byl
zaměřen na rekonstrukci a modernizaci jejího stravovacího provozu. Z celkových nákladů na tuto rekonstrukci, které činily 4.021.tis. Kč požadovala
nemocnice příspěvek ve výši 500.tis. Kč na pořízení tabletového systému.
Součástí této investice bylo pořízení části tabletového systému do kuchyně
nemocnice a dále pořízení nutné výpočetní techniky pro administraci a zajištění projektu.
Tabletový systém slouží ke kvalitnější distribuci stravy k pacientovi.
Umožňuje rozdělování v kuchyni připravené stravy pro jednotlivé pacienty
a jeho snazší přepravu na příslušná oddělení nemocnice. Pacient tak dostane
svoji předepsanou dietu v příslušné teplotě a podle platných hygienických
předpisů.
S pomocí naší nadace byla tak realizována další část rozsáhlé modernizace,
které předcházely v minulých obdobích např. úplná rekonstrukce Jednotky
intenzivní péče interního oddělení, kde jsou hospitalizováni pacienti, u nichž
jsou ohroženy základní životní funkce nebo pacienti po náročných výkonech,
nebo vybavení pracoviště rehabilitace potřebnými přístroji.

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích
Domov sv. Karla Boromejského v Řepích je zařízením zdravotních a sociálních
služeb pečujícím o nemocné a nesoběstačné seniory. Historicky danou samostatnou součástí objektu Domova je také Oddělení výkonu trestu pro vybrané
odsouzené ženy. Tyto ženy jsou v době výkonu trestu vytrženy z reálného života.
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Nezáleží na tom,
co a kolik děláme,
ale záleží na tom, kolik lásky,
kolik opravdovosti a kolik víry
vkládáme do svého jednání.
(Matka Tereza)

Sestra Marie Goretti ve svém
hangárovém království v Řepích

Láska žije
v laskavých
maličkostech.
(T. Fontane)

9

Canis terapie s postiženými dětmi( Hestia.o.s.)

Setkání v Domově sv. Karla Boromejského v Praze Řepích

10

Diecézní charita Plzeň – přestavba a dostavba centra sociální rehabilitace sv. Vavřince
a dílny sv. Josefa

11

Jen to,co jsme dali
druhým,nám zůstane

Život bez bariér,
Nová Paka,o.s.

Dokud žijeme,žije
i naděje.
(J. W. Goethe)

Přestavba Centra bez bariér
v Nové Pace

I to málo
co můžeš udělat,
znamená mnoho
(Albert Schweitzer)
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Ztrácejí kontinuitu pracovního procesu, ve kterém by jinak byly zapojeny. Proto
je pro jejich budoucí opětovné začlenění do společnosti velmi přínosné zapojit
je do pracovní činnosti, v tomto případě do práce spojené právě s péčí o seniory.
V Domově sv. Karla Boromejského jsou v součinnosti s Vězeňskou službou ČR
pro tuto činnost dlouhodobě vytvářeny vhodné podmínky.
Projekt, který Domov sv. Karla Boromejského v rámci VIII. Grantového
kola předložil a naše nadace jej finančně podpořila byl zaměřen na realizaci
podmínek pro tréninkové zaměstnávání vybraných odsouzených žen. Ženám,
vybraným psychologem, pedagogickým a sociálním pracovníkem, je po dobu
trvání projektu (12 měsíců) umožněno pracovat ve skupině pomocných prací,
nebo skupině kvalifikované sanitářky. Těmto ženám přísluší podle odpracovaných hodin mzda. Vězeňská služba za ně zaplatí příslušné sociální a zdravotní
pojištění. Tuto částku potom fakturuje Domovu.
Celkové náklady projektu tréninkového zaměstnávání odsouzených žen
ve výkonu trestu činily 2.738.tis. Kč a příspěvek požadovaný od naší nadace
byl určen právě k částečnému krytí nákladů spojených se mzdami odsouzených žen.
Pomoc, kterou touto formou Domov poskytuje odsouzeným ženám, pomáhá jejich rychlejší a kvalitnější resocializaci po návratu do svých domovů.

Dům sv. Antonína
v Moravských Budějovicích
Je dalším boromejským zařízením, které je zaměřeno na poskytování především sociální péče o seniory. Složení klientů Domova tvoří senioři převážně
imobilní a ve velké míře upoutaní na lůžko. Péče o ně vyžaduje nejen velké
úsilí všech zaměstnanců a spolupracovníků domova, ale také určitou kvalitu
materiálního zajištění takové péče. Senioři dlouhodobě upoutaní na lůžko jsou
vystaveni vysokému riziku vzniku dekubitů. Těm je možné účinně předcházet
nejen kvalitní rehabilitační péčí ale i vhodným technickým vybavením.
Právě této činnosti se věnoval projekt Předcházení vzniku dekubitů, který v roce
2010 naše nadace podpořila částkou 250.tis. Kč. Program „prevence a léčby dekubitů“ je součástí dlouhodobé strategie modernizace domova. Jeho součástí je
i obnova a dovybavení domova aktivními prostředky, které snižují možnost vzniku
dekubitů a ulehčují personálu práci s ohroženým klientem. Mezi tyto prostředky
patří, kromě jiných, antidekubitní matrace a polohovatelná, elektricky ovládaná
lůžka. Na jejich pořízení Domov náš příspěvek využil.
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Velice nás těší, když můžeme přispět, alespoň touto měrou, ke zvýšení komfortu našich starších spoluobčanů a ulehčit pracovníkům o ně pečujícím jejich
mnohdy těžkou, ale o to záslužnější práci.

Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
Je pro nás ctí a velkým potěšením, že se můžeme od samého počátku podílet
na rozvoji prachatického hospicu, prvního v Jižních Čechách a v rámci svých
možností jej podporovat.
V minulých letech tak bylo s pomocí Nadace Dobré dílo dostavěno vzdělávací centrum hospicu, které je dnes využíváno k přednáškové činnosti a šíření
osvěty o paliativní péči. Péče o umírající je v naší zemi stále velmi tabuizována, přestože může pomoci zlepšit situaci nevyléčitelně nemocných i jejich
rodinných příslušníků. Úroveň obecného povědomí o možnostech a cílech
paliativní péče je stále velmi nízká, i když i v této oblasti můžeme registrovat
malé zlepšení. Proto i naše nadace považuje osvětovou činnost pracovníků
Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna za velmi prospěšnou a potřebnou.
Z tohoto důvodu také nebylo pochyb o podpoře projektu, který Hospic v rámci VIII. Grantového kola předložil. Jeho finančním podpořením, jsme pomohli
k realizaci takových důležitých aktivit, jakými jsou vedení Poradny hospicové
péče; realizace odborné konference o paliativní péči pro zdravotnickou veřejnost; realizace propagačních aktivit nebo rozvoj vzdělávání studentů středních
a vyšších zdravotnických škol v jihočeském regionu.

Podpora dalších projektů
Za všechny ostatní jmenujme alespoň spolupráci se sdružením Život bez
bariér. Projekty tohoto sdružení vynikají nebývalou koncepčností a dlouhodobým úsilím o vybudování zázemí pro činnost handicapovaných lidí ve Východních Čechách. Proto i rozhodování o podpoře dalšího projektu bylo pro
naši nadaci naplněním našeho společného dlouhodobého cíle.
Sdružení Život bez bariér odkoupilo v roce 2006 areál bývalé nemocnice v Nové
Pace a postupně jej přebudovává na komplexní centrum pro zdravotně postižené
klienty a pro seniory. Přestože je tento projekt podporován ze zdrojů ROP NUTS
II, celé náklady pokryty nejsou. Proto se na tomto projektu v roce 2010 svým
příspěvkem podílela i Nadace Dobré dílo. Tyto finanční prostředky byly použity
na částečnou úhradu stavebních prací při rekonstrukci vznikajícího centra.
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Podpora projektů v roce 2010
z ostatních finančních zdrojů
projekty podpořené z ostatních finančních zdrojů nadace v r. 2010
žadatel

název projektu

Domov seniorů DraCHTInKa

Vybavení hospicového pokoje

Domov
sv. Karla Boromejského,
Řepy

Podpora nákupu zdravotnického
materiálu a pomůcek pro
inkontinentní osoby

Kongregace Milosrdných sester
Karla Boromejského v praze

Zvýšení etické kvality péče o nemocné

schválená
částka Kč
50 000

110 000

50 000

Celkem

210 000

z toho zařízení boromejského okruhu

160 000

I v roce 2010 podpořila nadace některé projekty z finančních zdrojů získaných mimo NIF. V rámci dlouhodobé filosofie své činnosti se nadace přednostně zaměřila na projekty z okruhu boromejských zařízeních a ty projekty,
které jsou svým zaměřením v kontextu s charakterem charitativní činnosti
nadace. O které projekty se v roce 2010 jednalo, uvádí přiložená tabulka.
Jednou z mnoha otázek, které je v boromejských zařízeních věnována trvalá
péče, je zvyšování etické kvality péče o nemocné . Na tuto problematiku byl
zaměřen projekt, který dlouhodobě podporuje Kongregace Milosrdných sester
Karla Boromejského v Praze. Jedná se o cyklus přednášek orientovaný na zvýšení etického chápání péče o nemocné. Příspěvek nadace pomohl k zajištění
dalšího setkání křesťanských zdravotníků v květnu 2010, které se zabývalo
otázkami specifických přínosů křesťanské etiky, otázka mi svědomí, terminální etiky, nebo etickými problémy umělého oplodnění. Částka darovaná nadací
byla použita na nákup kopírky a pokrytí nákladů na informační zajištění akce,
především zajištění informační brožury, literatury, pozvánek apod.
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Zajištění finančních prostředků na nákup zdravotnického materiálu
a pomůcek pro inkontinentní osoby se věnoval projekt Domova sv. Karla
Boromejského v Praze-Řepích. Podpora sociální i zdravotní péče státu
o seniory je dlouhodobě podhodnocena. Nákup zdravotnických pomůcek
a materiálu odčerpává z rozpočtu sociálních a zdravotnických zařízení
nemalé částky. Nejinak je tomu např. i v Domově sv. Karla Boromejského,
který musí na nákup těchto pomůcek vynaložit ročně cca 600. tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že zdravotní stav pacientů přijímaných do péče je stále
horší, potřeba pomůcek pro inkontinentní osoby spíše roste. Nejedná se
ale jen o tuto problematiku. Pacienti dlouhodobě upoutáni na lůžko jsou
vystaveni nebezpečí vzniku dekubitů, které mnohdy jejich zdravotní stav
ještě zhorší. Každoročně tak vzrůstají i náklady na pořízení zdravotnického materiálu na ošetření dekubitů. I k tomuto účelu sloužil darovaný
finanční příspěvek naší nadace.
Vedle toho nadace přispěla příspěvkové organizaci Domov seniorů
DraCHTInKa v Hlinsku na pořízení vakuového hydraulického zvedáku
pro pacienty domova. Toto zařízení je umístěno v hospicovém pokoji domova
a slouží k usnadnění manipulace personálu s nepohyblivým klientem. Tím je
také zajištěn větší komfort pro samotného pacienta, který již vlastními silami
nemůže lůžko opustit.
Celkem nadace přispěla v roce 2010 finančně
na projekty prostředky z vlastních zdrojů (mimo zdrojů z nIF)
částkou 210 000 Kč.

Dosažené výsledky realizace
podporovaných projektů v roce 2010
Závěrečné zprávy a vyúčtování i průběžná hodnocení realizace
projektů, podporovaných nadací ze zdrojů NIF, nebo mimo ně, byly řádně provedeny a během roku 2010 předloženy ve stanovených termínech.
Hodnocení samotných žadatelů ukázala, jak důležitá pro ně byla pomoc
naší nadace. Všechny projekty se podařilo v předpokládaném rozsahu realizovat a přinesly mnoho pozitivního pro instituce-realizátory projektů
i pro jejich klienty.
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2. GRANTOVÝ PROGRAM
PRO ROK 2011
Díky prostředkům, které každým rokem získává z výnosů prostředků z NIF,
mohla nadace i v roce 2010 vyhlásit další, IX. Grantové kolo. Vzhledem k negativní zkušenosti s tematickým omezováním grantového řízení v posledních
létech správní rada nadace rozhodla, že pro rok 2011 nebude vyhlašovat nové
téma a žadatelé tak mohou žádat podporu na jakékoli projekty, které jsou
v souladu se statutem naší nadace obecně. Pro rok 2011 tedy platí stejná pravidla jako v roce 2010.
Využití grantu jako prostředku kofinancování k jiným zdrojům bude pouze
jedním z hodnotících kriterií. Dalším hodnotícím kriteriem byl jako v předcházejících letech soulad projektů s cíli nadace, úroveň zpracování projektů,
podpora rozvoje okrajových regionů, dlouhodobá podpora vybraných projektů ze strany nadace atd. Na základě uplatnění těchto hledisek bylo rozhodnuto
podpořit v roce 2011 16 projektů celkovou částkou 1.310. tis. Kč.

NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY
3. Podpora potřebných věcnými dary
Renomé nadace jako významného a pravidelného poskytovatele pomoci
a podpory potřebným jednotlivcům i organizacím a institucím je založeno
na spolupráci s dárci a dobrodinci, kteří nadaci pro tuto její činnost poskytují
potraviny, zdravotnické pomůcky, nábytek, zařízení a další doplňky a materiál.
S jejich pomocí mohla nadace realizovat i v roce 2010 svůj charitativní program a naplnit tak cíle dané jejím statutem. Těmto dárcům a dobrodincům je
věnována samostatná kapitola této zprávy.
Takto získaný materiál a pomůcky jsou již řadu let pro různé sociálně zdravotní instituce a skupiny pravidelným zdrojem, na který se ve svých potřebách
spoléhají. Informace o této nadační činnosti se šíří rychle a tak se žadatelé obracejí se svými prosbami na nadaci z nejrůznějších koutů republiky, i z blízkého zahraničí, např. ze Slovenska. Jejich počet každým rokem roste. Materiální
zázemí umožňuje nadaci pokrýt velmi široké spektrum potřeb jednotlivců
i organizací, kteří se s prosbami o pomoc na nadaci obracejí. Často je tento
druh pomoci lepší než podpora finančními prostředky. Proto jsou žádosti
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o finanční podporu projektu posuzovány i z hlediska možností alternativního
materielního plnění. Tato pomoc je cílená a s okamžitým efektem, který je
mnohdy u lidí v těžkých životních situacích velmi potřebný. I když je velmi
obtížné stanovit hodnotu této pomoci (nadace získává tyto zdroje často jako
materiál již odepsaný, nebo s nulovou hodnotou), přesto se jedná o věci kvalitní, které pro obdarované představují mimořádné úspory nákladů, které by
museli na pořízení nových věcí jinak vynaložit. Přesto je každý dar, pro účely
účetnictví i darovacích smluv, oceněn. V roce 2010 tak poskytla nadace věcné
dary v hodnotě bezmála 2.400. tis. Kč.
Pro nadaci tato činnost také není bez výdajů. V souvislosti s distribucí darů
nadaci vznikají nezanedbatelné náklady dopravní a manipulační. Podmínkou
této nadační činnosti je i to, že může bezplatně používat skladovací prostory
v areálu Domova sv. Karla Boromejského v Řepích, které nadaci poskytuje její
zřizovatel, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Vedle nákladů, je agenda této nadační činnosti spojena rovněž se stále rostoucí administrativou. Každý získaný nebo vydaný dar je smluvně podchycen a je
o něm vedena řádná skladová evidence. Ve spojení s celkem 215-ti darovacími
smlouvami v roce 2010 se potom jedná o časově velmi náročnou činnost. Rozsáhlé portfolio klientů i dárců značný sortiment materiálu vyžaduje také značné
organizační úsilí, v rámci kterého je nutné řešit, často operativně, celou logistiku
provozu skladovacích prostor ve kterých tato nadační činnost probíhá.

Příjemci věcných darů v roce 2010
Portfolio příjemců věcných darů se ani v roce 2010 příliš nelišilo od let minulých. Jednalo se zejména o nemocnice a zdravotnická zařízení, sociálně-zdravotní
ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, sociálně-charitativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé republice.
Počet příjemců věcných darů od naší nadace byl podle uzavřených smluv
téměř 250. Za všechny jmenujme alespoň některé:
Charita, Milevsko
Charita, Kolín
Charita, Beroun
Charita, Dvůr Králové n/L.
Charita, Želiv
Charita, Votice
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Charita, Plzeň
Koňský dvorec, Podbořany
Ruka pro život, Lázně Bělohrad
Hospic Zdislava, Prachatice
Společenství Androméda, Velká Chmelištná
Hospic, Tábor
Zdravotně postižení, Praha 4
Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov
Salesiánská Asociace Dona Bosca, Praha 8
a další.

NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI
4. Dary od jednotlivců a firem v roce 2010
Dárci a sponzoři, kteří v roce 2010 podpořili činnost Nadace Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského finančně i věcnými dary
Finanční dary od jednotlivců a firem
Karel Balík
Ing. Bohumír Bárta
Věra Bomerová
Ing. Michal Brumel
Alžběta Čejková
Ing. Vladimír Čejka
Květuše Čermáková
Ing. Svatoslav Černošek
Anna Češíková
Helena Čulíková
Anna Čunková
Anna Demlová
Eva Dědičková
Anna Dočekalová
Doc. Ing. Eva Doležalová
Jaroslav Dosoudil
Jiří Dostál
Gisela a Petr Dudovi
Gustav Fifka

Praha 4
Praha 4
Praha 6
Praha 2
Praha 8
Praha 5
Kladno
Brno
Boršice
Praha 4
Lázy
Frýdek-Místek
Mělník
Praha 8
Praha 6
Praha 1
Ostrava
Bolatice
Klatovy

500,10.000,400,4.500,200,2.100,2.000,7.000,3.000,400,2.000,2.500,500,1.000,2.000,400,180,500,1.000,-
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JUDr. Jan Franěk
Marie Gabrlíková
Marie Gregůrková
JUDr. M. E. Grossová, Ph.D.
Stanislav Grunzweig
Ilja Hašek – Uniservis
Ing. Eva Hášová
Marie Havlová
Vojtěška Heřmanová
Josef Hohl
Miroslava Horová
Vladimír Illetško
Josef Jakubec
Ludmila Janásová
Jídelní a lůžkové vozy, a.s.
Zdena Kadlecová
Ing. Karel Kaiseršot
JUDr. Karel Kašpárek
Josef Kautský
Ing. Josef Kindl
Petr Klofáč
Marie Kneselová
Vilibald Knob
Helga Konečná
Libuše Kourková
Ing. Marie Kratěnová, CSc.
JUDr. Václav Král
Marie Kroftová
Ing. Rudolf Kubát
Ing. Miroslav Kubina
Mons. Pavel Kučera
Kyko Med, s.r.o.
Irena a Antonín Lesovi
Ing. Arch. Jan Líman
Prof. František Maceška
JUDr. Radek Mach
Hedvika Machulková
Jan Mikudim
Pavol Mikula
Vlasta Milerová
Vavřín Mokrý
Ing. Antonín Navrátil
Ludmila Navrátilová
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Praha 10
Praha 9
Hradčovice
Zborov
Praha 6
Žilina
Praha 5
Olšany
Praha 1
Praha 8
Rakovník
Praha 6
Praha 3
Praha 4
Krásněves
Praha 8
Praha 5
Praha 2
Praha 4
Praha 5
Praha 11
Čelákovice
Brno
Praha 6
Praha 8
Praha 10
Kladno
Praha 17
Mělník
Praha 5
Praha 8
Štětí
Praha 5
Praha 4
Vranovice
Praha 7
Koleč
Praha 10
Praha 6
Nosislav
Praha 5
Praha 10

600,1.400,2.000,2.000,1.000,10.000,2.100,2.000,3.600,200,1.000,5.000,1.000,11.000,20.000,1.000,1.000,1.800,9.000,1.000,1.000,10.000,1.000,200,2.000,3.000,2.000,2.400,15.000,1.000,52.200,2.000,1.000,1.000,10.000,6.000,200,3.000,3.000,2.000,3.000,2.000,500,-

Komukoli
prospěti můžeš,
prospívej rád,
možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati
je vlastnost povah
vznešených.
(J.A.Komenský)

Hospic sv. Jana Nepomuka
Neumanna, Prachatice

Všechno má
určenou chvíli,
a vše,co se děje
pod nebem,
má svůj čas.
(Bible)

Setkání řádových sester boromejek v hospicu
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Přijel kamion s rehabilitačními pomůckami Praha -Řepy

Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze – tabletový systém
pro stravování
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Věrná dobroditelka z Rakouska (vlevo) přijíždí často se svou pomocí

Přátelé z Nadace Olga Havel Stichting – vždy připravení pomoci – v době povodní
uspořádali okamžitou a nečekanou sbírku a dovezli 2 kamiony věcí pro postižené
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Starajíce se
o štěstí jiných,
nacházíme
své vlastní.
Platón

Veliký dík patří

švédské nadaci AGAPE,
která nám pomáhá zásobováním
zdravotními pomůckami.
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P. Lubomír Neugebauer
Robert Němec
Jaroslava Nohová
Ondřej Novák
Květa Ondrášková
P. Anton Otte
Květoslava Pannová
Petra Peřinová
František Pokorný
Františka a Karel Poláškovi
Jana Poulová
Jana Poustková
Miloslava a Josef Prokešovi
Věra Richtermocová
Jan Roman
Adam Rychlík
Jaroslav Rybák
Stanislav Řehák
Jitka Sedláková
Zdenka Schwubová
Skipalovi
Ing. Jiří Slach
Eva Smrčinová
Marie a Josef Soudkovi
Společnost sv. V. z Pauly
Stanislava Starchová
Sting Data, s.r.o.
Svatava Strejčková
Mgr. Helena Sudová
Suverénní řád Maltéz. Rytířů
JUDr. Gustav Svěrák
Mgr. Petr Šámal
Petr Šenk
Ing. Jan Šipan
Ing. Ludmila Šípová
Ludmila Šlapanská
Jaroslava Špirková
MUDr. Terezie Štysová
Magdalena Šváchová
František Švec
Vít Tauchman
Marie Teichmannová
Jiří Tesař

Přerov nad Labem
Praha 4
Praha 6
Praha 5
Praha 8
Praha 2
Ostrava
Praha – Vinoř
Praha 8
Ostrava
Černošice
Praha 5
Praha 2
Kojetice
Praha 6
Praha 4
Práče
Blansko
Zábřeh
Ctidružice
Praha 6
Praha 7
Rajhrad
Praha 1
Praha 2
Praha 4
Praha 10
Chomutov
Praha 1
Praha 10
Sv. Kopeček
Černošice
Praha 5
Praha 5
Moravský Krumlov
Praha 5
Praha 4
Černošice
Habry
Praha 12
Frenštát pod Radhoštěm
Praha 1

500,2.800,1.000,1.000,1.000,1.000,4.000,200,200,7.000,5.000,500,20.000,300,12.000,1.000,5.000,1.000,500,500,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,30.000,5.000,1.000,400,1.000,4.000,7.650,1.000,5.000,1.000,2.000,1.500,2.000,3.000,900,9.000,250,2.000,-
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Josef Unger
Ing. Jiří Vavřík
Marie Veverková
VINCI Park CZ, a.s.
MUDr. Samuel Vokurka
Blanka Vorlíková
Vladimír Vrba
Ing. Dalimil Vyškovský
Marie Zavřelová
Marie Zemanová
Edita a Adolf Zemkovi
Josef Zicha
Věra Žahourková
Olga Žilková

Brno
Praha 4
Bernartice
Praha 1
Kyšice
Praha 17
Libochovice
Praha 4
Vysoké Mýto
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Votice
Praha 6

3.000,7.500,1.000,50.000,8.000,300,2.000,7.000,500,1.000,2.000,2.000,1.000,500,-

Velký dík patří všem mimořádně obětavým pracovníkům Agape foundation, kteří sami uspořádali bleskovou sbírku, aby pomohli lidem postiženým
povodněmi v roce 2010.

Věcné dary získané v roce 2010
Vedle finančních darů jsou věcné dary získané pro nadaci dalším nezanedbatelným atributem její činnosti. Vazby vytvořené v minulosti přinášejí
nadaci pestrý sortiment darů, které přinášejí potřebným hodnoty mnohdy
penězi nenahraditelnými. Některé vazby mezi nadací a dárcem jsou smluvně
podchyceny. Jedná se nejen o dary od institucí, ale i od jednotlivců a mají
mnoho podob. Dobré jméno nadace a její renomé, které šíří zejména sami
příjemci darů, přináší každým rokem nové vztahy, na jejichž základě může
být tato charitativní číst činnosti nadace rozšiřována. Za to patří náš velký dík
všem, kteří nadaci v roce 2010 pomáhali a podporovali ji.

Významné věcné dary v roce 2010 poskytly:
potraviny poskytly nadaci v roce 2010 jako dar tyto podniky:
Česká federace potravinových bank,
Naděje, o. s.
a další.
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Zdravotní pomůcky nadaci poskytly nadace:
olga Havel Stiftung, Diemen, Holandsko,
agape Fundation, Švédsko
Sedm paprsků, Norsko

Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí,
ložní prádlo) nadace získala od následujících podniků:
orEa Hotel pyramida, Praha 6
Magistrát Hlavního města prahy, Městská část Praha 6
pojišťovna Vzp, a. s.
Europe park praha, a. s.
Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role
Lékárna Lekia, a. s. – Lékárna Dr. Max, Praha
Citibank, a. s.

Jinak nadaci pomáhali
poděkování za pomoc patří také:
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
Činnost nadace je také spojena s mnoha dobrovolníky, bez jejichž obětavé
pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by
nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Svůj
dík vyslovuje nadace také Vězeňské správě České republiky v Řepích za ochotné poskytnutí pomoci klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích
prostorách.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE A JEJICH KONTROLA
5. Finanční část výroční zprávy za rok 2010
V roce 2010 hospodařila nadace se ziskem 14.520 Kč. Ten vznikl zejména
snížením nákladů z roku 2009.
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přehled výsledků hospodaření za rok 2010 (v Kč)
Položka

Účet

Spotřeba ostatního materiálu

50101

Kancelářské potřeby a zařízení
Spotřeba energie

Náklady

Výnosy

4 271

x

50103

4 888

x

50201

75 361

x

Opravy a údržba

51101

11 597

x

Opravy a údržba

51103

1 512

x

Cestovné

51203

44 613

x

Reprezentace

51301

92 967

x

Ostatní služby

51801

66 053

x

Ostatní služby

51803

52 988

x

Odměny dle dohod o provedení práce

52101

109 882

x

Ostatní daně a poplatky

53801

740

x

Poskytnuté příspěvky

54601

1 703 100

x

Bankovní poplatky

54901

7 846

x

Pojištění

54911

6 840

x

Přijaté úroky

64401

x

9 623

Výnosy z dlouhodobého fin.majetku

65701

x

1 719 375

Získané finanční dary

68201

Celkem

x

468 180

2 182 658

2 197 178

rozdíl nákladů a výnosů - zisk

14 520

přehled majetku nadace (v 1000 Kč)
Položka
Materiál na skladě (dary+doprava)
Dlouhodobý finanční majetek
Pokladna a finanční účty

Aktiva

Pasiva

736

x

35 149

x

1997

x

Vlastní jmění

x

42 826

Fondy

x

368

Hospodářský výsledek

x

15

Nerozdělený zisk z minulých let
Celkem

x

-5 327

37 882

37 882

registrované nadační jmění
K 31. 12. 2010 činilo registrované nadační jmění 30 717 575 Kč
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Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatném účtu Komerční banky. Z výnosů tohoto účtu, tedy prakticky z výnosu státních
dluhopisů, které byly na tento účet zaslány, byly v souladu se smlouvou
uzavřenou s Ministerstvem financí ČR čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty.
z poskytnutých příspěvků z nIF získala nadace v r. 2010 tyto výnosy: (v Kč)
Výnos ze státních dluhopisů

1 719 375

Úroky z účtu (běžný účet u KB)

100

Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r. 2010

1 719 475

6. Ze zprávy o činnosti dozorčí rady v roce 2010
Dozorčí rada Nadace Dobré dílo pracovala i v roce 2010 ve stejném, tříčlenném složení, jako v předchozích letech. Jejím hlavním úkolem bylo účastnit
se jednání správní rady nadace a sledovat používání finančních prostředků,
ať z prostředků NIF, tak i ostatních projektů. Součástí práce dozorčí rady bylo
také posuzovat samotné hospodaření nadace tak, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace. Členové dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní
rady i jednání grantové komise, konzultací při řešení problémů činnosti nadace a monitorovala dodržování jejích smluvních závazků.
Dozorčí rada konstatovala, že i v roce 2010 postupovala správní rada při
realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční prostředky vynakládala účelně a hospodárně.
Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní rady nadace za rok 2010 i o výsledcích hospodaření
za rok 2010:
„bez výhrad“
Všem členům dozorčí rady je třeba vyslovit poděkování za jejich práci,
kterou po celý rok 2010 vykonávali bez ohledu na čas i bez nároku na odměnu.
Ing. Petr Staněk
za Dozorčí radu, předseda
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010
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Závěr
Jak je zřejmé z této výroční zprávy, byla i v roce 2010 činnost Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského bohatá, tvůrčí a po všech stránkách
prospěšná. Toto hodnocení si zasloužila, a spolu s ní všichni členové správní
a dozorčí rady i externí spolupracovníci, především svojí trvalou a cílevědomou prací a pomocí při zlepšování péče o seniory, o spoluobčany v těžkých
životních situacích a při podpoře díla sester sv. Karla Boromejského a naplňování jejich poslání v boromejských zařízeních i mimo ně.
Svojí činností se nadace snažila z plných sil dát všem potřebným touto
cestou znát, že nejsou na své problémy sami a že milosrdná láska, jak ji uskutečňuje Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je i v tomto
světě stále přítomná.

Jak uvedl, v roce 2010 zesnulý, předseda správní rady nadace,
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada v jednom ze svých příspěvků:

„… 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 ...“
Rádi bychom poděkovali na tomto místě i spolupracovníkům, kteří se podíleli na této výroční zprávě, na její redakci a přípravě k tisku.
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Lidi nemá
nikdo poučovat
než ten, který je
z celého srdce miluje.
Jean Paul
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