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Vážení přátelé,
je za námi další rok činnosti naší nadace a čas k jejímu zhodnocení. Již po 

osmnácté bilancujeme, co jsme v tom uplynulém roce vykonali, co se nám po-
dařilo ale i to, kde sami cítíme příležitost ke zlepšení.

 
Podobně jako předchozí léta, byl i rok 2011 pro naši nadaci úspěšným ob-

dobím, i když byl plný náročných úkolů a poznamenán překonáváním mnoha 
překážek. Byli bychom neskromní, kdybychom tvrdili, že se nám podařilo naplnit 
všechny naše představy beze zbytku. Přesto se za rokem 2011 můžeme ohlédnout 
se ctí a s dobrým pocitem, že jsme pro naplnění našeho kréda – pomáhat všem 
potřebným, zejména seniorům, nemocným a všem lidem v těžkých životních 
situacích, využili všech našich možností a sil. Podstatně důležitější než naše hod-
nocení vlastní práce, je však pro nás ocenění našich spolupracovníků a partnerů, 
společností i jednotlivců, kterým je naše pomoc 
adresována. Následující stránky Vás s činností 
Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
v roce 2011 seznámí podrobněji. 

Rádi bychom na tomto místě vzpomenuli pa-
mátky paní Ing. Jany Mindlové, CSc., spoluza-
kladatelky naší nadace a dlouholeté místopřed-
sedkyně její správní rady, která nás opustila po 
krátké nemoci 10. ledna 2011.

Paní Ing. Mindlová byla motorem nadace, 
která svojí energií, optimizmem a neutuchají-
cím entusiasmem stála nejen za zrodem nadace, 
ale i za všemi jejími důležitými kroky. Odešla 
nečekaně, ve víře, že smrt je jen začátek dal-
ší kapitoly její Knihy života. Její odkaz je pro  
nás, kterým byla nejen spolupracovníkem ale  
i blízkým přítelem a rádcem, trvalým morálním 
i lidským vzorem. 

Nezapomeneme …..
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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. Petr Staněk – místopředseda
Ing. Rudolf Kubát – 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, 

Petr Staněk

Dozorčí raDa NaDaCE
Složení dozorčí rady na konci roku 2011

Ing. Marie Svobodová – předsedkyně
Stanislava Alena Bártová – člen
Mgr. Ing. Miloš Lippert – člen 
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NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 

1. Finanční podpora projektů v roce 2011
Naše nadace získala svůj první příspěvek z Nadačního investičního fondu 

(NIF) již v roce 2002 a zatím poslední v roce 2006. tyto prostředky byly dílem 
použity přímo na nadační příspěvky v letech jejich získání a dílem na investice 
k jejich dalšímu zhodnocení. Za tímto účelem byly zvoleny a v letech 2002 až 
2006 nakoupeny státní dluhopisy ČR, jejichž výnosy se staly pro naši nadaci 
nejvýznamnějším zdrojem jejího financování. Z těchto výnosů jsou potom 
podporovány projekty, které jsou vybírány formou veřejných grantových ří-
zení. Základní pravidla nakládání s finančními prostředky jsou vymezeny Zá-
konem o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.), podle kterých 
musí být min. 80 % výnosů z prostředků NIF použito právě pro financování 
zmíněných grantových řízení. Zároveň je stanovena spodní minimální hranice 
výnosů, která musí být v případě zhodnocování prostředků z NIF dosažena.

2011
PRIBID 1 PRIBID 365 Min. dosaž. výnos

1,41 1,29

203 968,63
PribidPrům 1,35

PribidPrům1/2 0,68

Koef1/100 0,01

Výše příspěvku NIF 30 217 575,00

Částky, které jsou tvořeny výnosem prostředků získaných z NIF, se každo-
ročně pohybují v rozmezí 1,2 – 2,0 mil. Kč. Zákonnou podmínku tedy naše 
nadace každoročně splňuje.

projekty podpořené v roce 2010 ze zdrojů NIF realizované v roce 2011

V roce 2010 vybrala grantová komise z celkem 16 uchazečů deset projek-
tů, mezi které rozdělila celkových 1.310.tis. Kč. Přehled vybraných projektů, 
včetně částek schválených správních radou k jejich finanční podpoře je v ná-
sledující tabulce.
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projekty podpořené v rámci IX. Grantového kola NIF – realizace v r. 2011

žadatel

pr
áv

ní
 

fo
rm

a

název projektu
požadov. 

částka 
Kč

poskyt. 
částka 

Kč čí
slo

 
sm

lo
uv

y

 Domov u zámku, o.s.
– Chvalkovice 701 Pořízení 

technologie kuchyně 235 156 150 000 1

Život bez bariér,  
Nová Paka, o. s. 701 Centrum bez bariér 

v Nové Pace 502 705 150 000 2

Nemocnice Milosrdných 
sester Karla Boromejského 721 Vybavení oddělení 

paliativní péče 500 000 390 000 3

oblastní charita
Červený Kostelec, o. s. 701 osobní auto pro hospic 91 000 0 4

Dům sv. antonína, 
Moravské Budějovice 721 Protipožární posuvné dveře 240 000 150 000 5

Hospicové hnutí 
Vysočina, o. s., 
Nové Město na Moravě

701 Zdravotnické vybavení 
+ vybavení kanceláří 78 000 0 6

Sdružení Neratov, o. s., 
Rokytnice 
v orlických Horách

701
Vybavení společenské 

místnosti 
chráněného bydlení

30 000 30 000 7

Dolly, o. s., Praha 10 701 Zařízení Klubu 
neorganizovaných dětí 120 000 0 8

Domov sv. Karla 
Boromejského – Řepy 721 Meditační část 

odpočinkové zahrady 300 000 200 000 9

Daneta, o. s. 
HradecKrálové 701 Pobyt v solné jeskyni 

pro postižené 24 000 0 10

Gabriela, o. s., 
Hospic Brno 701 Speciální obvazový materiál 

a polohovací pomůcky 100 000 0 11

Willík, o. s., Praha 6 701 Muzikoterapie dětí 
s william. syndromem 28 780 25 000 12

Hospic 
Jana N. Neumanna, 
Prachatice

701 Domácí hospicová péče 151 000 100 000 13

Charita Javorník 721 Zlepšení péče 
o imobilní klienty 140 000 0 14

Iskérka, o. s., 
Rožnov pod Radhoštěm, 701 Vybavení šicí dílny 18 200 15 000 15

Letní dům, o. s. 701
Sociální rehabilitace 
pro děti a mladé lidi 
z dětských domovů

140 000 100 000 16

Celkem 2 698 841 1 310 000

z toho zařízení 
Boromejského okruhu 840 000
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Všechny shora uvedené projekty schválené v rámci IX. grantového kola 
v roce 2010 byly realizovány v průběhu roku 2011. Všichni nositelé schvále-
ných a financovaných projektů také splnili podmínku správného vyúčtování, 
které k datu 31.1.2012, stanoveném v příslušných smlouvách, všichni beze 
zbytku naší nadaci poskytli.

projekty podpořené v roce 2011 ze zdrojů NIF – X. grantové řízení
Pro rok 2011 rozhodla správní rada nadace ponechat téma vyhlašovaného 

X. kola grantového řízení stejné, jako v roce 2010:

„podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života postižených 
osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívající k jejich po-
citu životní pohody.“

K 15. 10. 2011 jsme obdrželi celkem 25 žádostí, jejichž přehled je uveden v ná-
sledující tabulce. Všechny doručené žádosti byly zhodnoceny nejprve z pohledu 
věcné správnosti a dodržení předepsaných grantových pravidel, potom z pohledu 
dodržení termínu uzávěrky přihlášek a nakonec z pohledu věcného.

Bylo konstatováno, že všechny přihlášky byly odeslány do, nebo včetně data 
stanoveného pro uzávěrku přihlášek, tedy 15. 10. 2011. také z hlediska formál-
ní podoby podaných přihlášek neshledala grantová komise (GK) pochybení. 

Všechny došlé přihlášky byly tedy do X. kola grantového řízení zahrnuty. 

po
ř. 

čí
slo

Žadatel Název projektu
Hodnota 
projektu 

Kč

požadov.
příspěvek 

Kč

Schv. 
přísp. 

Kč

1
Daneta, svépomocné 
sdružení rodičů  
a přátel zdravotně 
postižených dětí

Vojtův stůl JoRDAN 35 000 5 000 5 000

2 oblastní charita 
Liberec

Domov pokojného stáří 
– Domov sv. Vavřince 
VÝStAVBA KAPLE

5 526 000 200 000 0

3
Římskokatolická 
farnost  
ostrava – radvanice

Rekonstrukce farní budovy  
– Poradenské, vzdělávací  
a volnočasové centrum

824 165 200 000 0

4 Dům sv. antonína
Automatické posuvné dveře – 
bezbarierový vstup  
do budovy

219 993 165 000 165 000

5 Život bez bariér, o. s. Bezbariérová plocha u Centra 
bez bariér v Nové Pace 1 800 000 200 000 120 000

6 Domov u zámku, o. s.
Pořízení pásového schodo-
lezu a dovybavení kuchyně 
(plynový sporák)

145 576 145 576 0

7 Charita Svitavy
Rekonstrukce skladu kom-
penzačních pomůcek  
a humanitární pomoci

831 942 100 000 0
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po
ř. 

čí
slo

Žadatel Název projektu
Hodnota 
projektu 

Kč

požadov.
příspěvek 

Kč

Schv. 
přísp. 

Kč

8
Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla 
Boromejského v praze

Vybavení asistované lázně  
na oddělení paliativní péče 670 500 500 000 500 000

9 Domov sv. Karla 
Boromejského

odpočinková zahrada –  
I. etapa – Meditační část zahrady 660 000 300 000 100 000

10 oblastní charita 
červený Kostelec

Vybavení hospice Anežky 
České a Mobilního hospice 
Anežky České

69 280 60 880 30 000

11 arcidiecézní charita 
praha

Rekonstrukce a adaptace 
prostor na azylový dům pro 
bezdomovce – seniory, 
klienty Azylového domu 
sv. terezie

202 000 150 000 120 000

12 Hospic 
sv. Jana N. Neumanna

Domácí hospicová péče 
– Prachatice a okolí 187 511 100 000 100 000

13 Hospicové občanské 
sdružení Duha

Rekonstrukce prostor 
Centra domácí hospicové 
péče v Hořicích

305 734 271 628 50 000

14 Společenství 
androméda, o. s.

Fotovoltaická elektrárna 
pro seniory 344 000 344 000 0

15
Willík – občanské 
sdružení rodičů  
a přátel dětí 
s Williamsovým 
syndromem

Rekondiční a edukační 
pobyty pro rodiny dětí 
s Williamsovým 
syndromem

204 500 30 000 15 000

16 Gaudia 
proti rakovině, o.s.

Komplexní psychosociální  
a podpůrná péče pro  
onkologicky a jinak chronicky 
nemocné a jejich blízké

1 584 080 158 000 0

17 Hospicové občanské 
sdružení Cesta domů Auto pro domácí hospic 350 000 150 000 20 000

18 Beleza ostrava o.s. Z ghetta na hřiště, sportem 
bourat hranice 39 650 34 650 0

19 SEBaSTIáN o.s. Zahrada pro děti a mládež  
v třemešné 100 000 35 000 0

20 Domov blahoslavené 
Bronislavy Kuchyňská linka 183 840 150 000 100 000

21 občanské sdružení 
Benediktus

Budování komunity pro lidi  
s postižením na Modletíně  
– vybudování jídelny

295 000 250 000 120 000

22 občanské sdružení 
Letní dům

Sociální rehabilitace 
pro děti a mladé lidi 
z dětských domovů

2 175 210 130 000 0

23 Iskérka - občanské 
sdružení

Sociální centrum denních 
aktivit Iskérka 2 049 566 18 900 10 000

24 obvodní výbor SpMp 
čr praha 5

Radost z účasti  
– radost z vítězství 80 000 16 000 0

25 Diecézní Charita 
plzeň

Centrum rehabilitace 
sv. Vavřince a sociálně 
terapeutické dílny sv. Josefa

21 425 416 400 000 0

Celkem 40 308 963 4 114 634 1 455 000
z toho zařízení 
boromejského okruhu 1 738 004 1 065 000 865 000
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Vybrat z předložených žádostí ty nejlepší nebo nejpotřebnější není nikdy 
snadný úkol. Grantová komise, zvolená správní radou, musela i tentokrát, 
posuzovat formální správnost předložených žádostí i jejich věcnou náplň tak, 
aby byly dodrženy všechny podmínky tohoto grantového řízení.  Důraz byl při 
hodnocení kladen především na maximální shodu zaměření projektu s vyhlá-
šeným tématem grantového řízení, na schopnost žadatele zajistit kofinanco-
vání svého projektu i z dalších zdrojů a také na jaký účel mají být požadované 
finanční prostředky použity.

Rozsah této výroční zprávy neumožňuje věnovat pozornost všem podpo-
řeným projektům. Proto vybíráme jen některé pro ilustraci zaměření tohoto 
X. kola grantového řízení vyhlášeného v roce 2011 naší nadací:

Podpora boromejských projektů

(8) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v praze 

Již v roce 2010 začalo vedení nemocnice realizovat rozsáhlý projekt, jehož 
cílem bylo vybudovat nové oddělení paliativní péče. tento záměr se setkal 
s velkým zájmem a získal  podporu i Městské části Prahy 1, na jejímž území 
zatím žádné jiné zařízení podobnou péči nenabízí. odborná péče o těžce ne-
mocné a umírající nemá za cíl nemocného uzdravit, ale zmírnit jeho utrpení 
v posledních stádiích nemoci a pomoci důstojně prožít poslední chvíle života. 
Součástí paliativní péče je rovněž poskytování pomoci příbuzným a blízkým 
nemocných, aby i oni mohli tuto svoji životní situaci nést snadněji.   

    
Projekt „Vybavení asistované lázně na  oddělení paliativní péče“ Ne-

mocnice Milosrdných sester naše nadace podpořila finančně již v roce 2010 
a i v roce 2011 schválila správní rada nadace jeho další finanční podporu. 
Jednalo se o příspěvek 500.000 Kč na zakoupení speciální vany a příslušenství 
k ní pro vybavení „asistované lázně“ nově zřízeného oddělení.

Především svým obsahem patřil projekt oddělení paliativní péče Nemoc-
nice MSKB mezi nejvýznamnější a těšil se proto i zasloužené pozornosti.
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Oddělení paliativní péče v nemocnici MSKB
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(4) Dům sv. antonína v Moravských Budějovicích
Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích předložil pro X. kolo granto-

vého řízení v roce 2011 projekt automatické posuvné dveře – bezbariérový 
vstup do budovy, který je dalším projektem směřujícím ke zlepšení životního 
komfortu klientů a návštěvníků Domu, ale také jeho zaměstnancům a spolu-
pracovníkům.

Jednalo se o projekt navazující na předchozí rekonstrukci objektu. Vchod 
do přístavby domova je využíván nejen klienty a návštěvníky domova, ale také 
záchrannou, nebo též pohřební službou. Byl osazen obyčejnými dvoukřídlými 
dveřmi, jimiž byl pro vozíčkáře, nebo klienty s holemi průchod velmi obtížný. 
Rovněž průjezd s lehátkem nebyl jednoduchý. Proto vedení domova rozhodlo 
osadit tento vchod moderními, automaticky otevíranými dveřmi, které by 
tento problém vyřešily. 

Velice nás těší, že správní rada naší nadace schválila příspěvek v původně 
požadované výši 165. tis. Kč a my jsme tak mohli znovu přispět k dalšímu 
zlepšení životních i pracovních podmínek v tomto zařízení.

Dům sv. Antonína Moravské Budějovice
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Centrum bez bariér v Nové Pace

Sestra Goretti na návštěvě v Nové Pace ( Život bez bariér )
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Podpora dalších projektů
(11) arcidiecézní charita praha

V Pernerově ulici v Praze 8 provozuje ACH Praha azylový dům pro bezdo-
movce seniory. Předložený projekt „rekonstrukce a adaptace prostor na azy-
lový dům pro bezdomovce - seniory, klienty azylového domu sv. Terezie“ 
dokumentoval záměr zrekonstruovat jeden uvolněný byt v domě (původní 
nájemníci ho opouštějí) na bydlení pro tři seniory bezdomovce. ti by v bytě 
mohli po omezenou dobu bydlet a mohla by jim být proto poskytnuta i po-
třebná zdravotní péče.

Vzhledem k tomu, že otázkou seniorů bezdomovců se dosud žádný z před-
ložených projektů nezabýval, zaujala nás tato myšlenka natolik, že naše nadace 
k jeho realizaci rozhodla přispět částkou na hranici požadované výše.

(21) občanské sdružení Benediktus
Projekt občanského sdružení Benediktus nás zaujal především obsahem 

a zaměřením činnosti občanského sdružení. to odkoupilo budovy starých 
lázní v obci Modletín s cílem vybudovat zde místo pro společný život a práci 
lidí s postižením a jejich asistentů.

Předmětem projektu „Budování komunity pro lidi s postižením na Modletí-
ně – vybudování jídelny“ bylo vybudování společné jídelny, která by současně 
fungovala jako místo pro setkávání a společenské události domova.

tento zajímavý a vysoce prospěšný projekt podpořila naše nadace částkou 
120. tis. Kč.

5) Život bez bariér, o.s.
tradiční mnohaleté partnerství naší nadace s touto společností vyústilo 

i v roce 2011 v podporu jejího projektu „Bezbariérová plocha u Centra bez 
bariér v Nové Pace“. ten navazuje na již ukončený rozsáhlý projekt rekon-
strukce části klášterního areálu v Nové Pace na bezbariérové Centrum, které 
bylo slavnostně uvedeno do provozu v září 2011.

Pro zajištění pohybu vozíčkářů před budovou Centra bylo nutné vybudovat 
bezbariérovou zpevněnou plochu, provést její odvodnění a sanaci a opatřit 
vhodným zpevněným povrchem. Protože jsme měli možnost přesvědčit se 
o účelném využívání finančních prostředků občanské sdružení Život bez bari-
ér a protože naše nadace podporuje dlouhodobě postupnou přeměnu kláštera 
v centrum poskytující komplexní péči zdravotně postiženým občanům, schvá-
lila správní rada naší nadace příspěvek na tento projekt ve výši 120. tis. Kč.
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Celkem nadace přispěla v roce 2011 finančně na projekty prostředky 
ze zdrojů NIF částkou 1.455.000 Kč (z toho bylo 1.220.tis. Kč pou-
kázáno do 31. 12. 2011)

Sestra Goretti a ing. Staněk navštívili Život bez bariér v Nové Pace
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podpora projektů  v roce 2011 z ostatních finančních zdrojů 

Vedle prostředků získaných ze zdrojů NIF, získává naše nadace další fi-
nanční prostředky z darů našich příznivců a z jejich odkazů. objem těchto 
prostředků byl v roce 2011 celkem 578. tis. Kč

Z těchto prostředků potom naše nadace podpořila celkem tři další projekty. 
Jednalo se o projekty, se kterými se na naši nadaci žadatelé obrátili v období 
po skončení grantového řízení a navíc s projekty, jejichž financování vyžado-
valo operativní rozhodnutí.

projekty podpořené z ostatních finančních zdrojů nadace v r. 2011

žadatel název projektu

schvá-
lená 

částka 
Kč

Domov sv. Karla Boromejského,  
Řepy

Vybudování přístupové cesty 
ke květinové zahradě v Domově 
sv. Karla Boromejského v Řepích

100 000

Kongregace Milosrdných sester 
Karla Boromejského v praze

Zvýšení etické kvality péče o nemocné 
(příspěvek na tisk brožurky) 22 600

Domov u zámku, o.s.
Pořízení pásového schodolezu 
a dovybavení kuchyně 
(příspěvek na plynový sporák)

50 000

Japonsko Příspěvek postiženým katastrofou 
а po zemětřesení 50 000

Celkem 222 600
z toho zařízení boromejského okruhu 122 600

 
Celkem nadace přispěla v roce 2011 finančně na projekty prostředky 
z vlastních zdrojů  (mimo zdrojů z NIF) částkou 222 600 Kč.

Dosažené výsledky realizace projektů podporovaných v roce 2010

Všechny projekty schválené v rámci IX. grantového kola v roce 2010 byly 
realizovány v průběhu roku 2011. Všichni nositelé schválených a financo-
vaných projektů také splnili podmínku správného vyúčtování, které k datu 
31. 1. 2012, stanoveném v příslušných smlouvách, všichni beze zbytku naší 
nadaci poskytli.
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Nová cesta do odpočinkové zahrady v Domově Řepy

2. Grantový program pro rok 2012

I v roce 2012 vyhlásí naše nadace další, XI. kolo grantového řízení. Jeho 
základní parametry se od podmínek předchozích řízení nebudou příliš lišit. 
Přesto jejich konkrétní podoba nebyla, k datu redakční uzávěrky této výroční 
zprávy definitivně schválena. Podobně jako v předchozích letech bude i nové 
grantové kolo předmětem jednání správní rady naší nadace v červnu 2012. 
Následně bude potom vyhlášeno prostřednictvím webových stránek 

www.boromejky.cz/spolupracovníci/grantový program.
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3.  Podpora potřebných věcnými dary 

Naše nadace je pro široký okruh veřejnosti známa i jako významný po-
skytovatel věcných darů. tuto činnost bychom ale nemohli v takové míře vy-
konávat, pokud bychom se i v roce 2011 nemohli znovu opřít o spolupráci 
s našimi dárci a dobrodinci. Patří mezi ně jak jednotlivci, tak i organizace, 
kteří poskytují naší nadaci formou darů potraviny, zdravotnické pomůcky 
a materiál, nábytek, ošacení, ložní prádlo apod. těmto dárcům a dobrodincům 
je věnována samostatná kapitola této zprávy.

Materiál získaný z těchto zdrojů slouží již dlouhou řadu let stále širšímu 
počtu potřebných, a to již nejen z České republiky, ale i Slovenska. Jedná se 
nejen o jednotlivce, nebo rodiny které se ocitly ve složité životní situaci, ale 
i o farní společenství, sociální a zdravotní instituce. 

Přestože se často jedná o materiál, nebo pomůcky již používané nebo jinde 
vyřazené, pomáhají, kromě jiného, v mnoha případech založit nový domov, 
realizovat zájmovou činnost či rozvíjet charitativní dobrovolnickou činnost. 
Často je tento druh pomoci lepší než podpora finančními prostředky. 

I když je velmi obtížné stanovit hodnotu této pomoci (nadace získává tyto zdro-
je 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. Každý dar je, pro účely 
účetnictví i darovacích smluv, oceněn a proto je možné vyjádřit celkovou hodnotu 
poskytnutých věcných darů. ty v roce 2011 vyjadřuje částka 587 tis. Kč 

Podle účetní metodiky je ale součástí ocenění a tedy i hodnoty daru ali-
kvotní část nákladů na dopravu, které nadace hradí dopravcům. V roce 2011 
se jednalo rovněž o nezanedbatelnou částku 678. tis. Kč.

Celková hodnota poskytnutých věcných darů včetně rozpočíta- 
ných nákladů na dopravu byla v roce 2011 činila tedy celkových  
1 265 tis. Kč.

NADACE POMÁHÁ věCNýMi DAry
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 Na tomto místě bychom také rádi poděkovali 
našemu zřizovateli Kongregaci Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského za to, že naši nadaci poskytuje, 
právě pro tuto část naší činnosti, bezplatně 
skladovací prostory v areálu Domova 
sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích.

Příjemci věcných darů v roce 2011

I v roce 2011 patřili mezi příjemce věcných darů zejména nemocnice a zdra-
votnická zařízení, sociálně-zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy 
a školská zařízení, farní charity, sociálně-charitativní sdružení při řeholních 
společenstvích a další po celé naší republice i Slovensku. Při výběru příjemců 
se naše nadace řídí jednoduchými pravidly, mezi něž patří zhodnocení potřeb-
nosti žadatele, jeho sociální a společenské zařazení a solidnost. Noví žadatelé 
se na naši nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již se 
stali našimi partnery. tím se snažíme zajistit, aby darovaný materiál posloužil 
svému účelu a nemohl být zneužit např. ke komerčním účelům.  

Počet příjemců věcných darů od naší nadace byl podle uzavřených smluv 
214. 

Za všechny jmenujme alespoň některé:

Charita, Kolín
Charita, Beroun
Charita, Želiv
Charita, Votice
Charita, Plzeň
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.
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4.  Dary od jednotlivců a firem v roce 2011  
Charitativní činnost naší nadace se opírá také o své dárce a dobrodince, ať 

již se jedná o jednotlivce, nebo různé společnosti a firmy. Jejich podpora v po-
době finančních i věcných darů je nezanedbatelná a je jedním z pilířů, o který 
můžeme naši činnost opírat. Velice si této podpory vážíme a rádi bychom 
všechny naše podporovatele a dobrodince ujistili, že vždy pečlivě zvažujeme 
využití všech darů tak, aby bylo naplněno naše krédo – pomoc bližním v jejich 
těžkých životních situacích. Vážíme si této podpory i proto, že se nám jí do-
stává i v době hospodářských problémů v naší zemi a mnohdy těžké finanční 
situaci samotných dárců. Všem za to upřímně děkujeme: „Pán Bůh zaplať …“

 
  V následujícím přehledu se můžete sami přesvědčit o šíři podpory, které 

se naší nadaci od jednotlivců i firem v roce 2011 dostalo. 

Celkový objem takto získaných finančních prostředků v roce 2011 
je dán částkou  578. tis. Kč.

Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2011

Balík Karel Praha 4 500,-
Bárta Bohumír (osobní) Praha 4 10.000,-
Bárta Bohumír (firma JLV, a.s.) Praha 4 20.000,-
Bárta Jiří Svratouch 200,-
Bětáková Jana (Y-open) Praha 4 1.000,-
Bomerová Věra Praha 6 400,-
Ing. Čejka Vladimír Praha 5 1.000,-
Čejková Alžběta Praha 8 200,-
Čepičková Milada Praha 4 200,-
Čermáková Květuše Kladno III 500,-
Ing. Černošek Svatoslav (Ing. Jitka Černošková) Brno 10.000,-
Čunková Anna Lázy 3.000,-
Demlová Anna Frýdek-Místek 3.000,-
Dočekalová Anna Praha 8 1.000,-
PhDr. Naděžda Doksanská Praha 6 1.000,-

Naši dárci a pomocNíci
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Doc. Ing. Doležalová Eva Praha 6 1.000,-
Dosoudil Jaroslav Praha 1 400,-
Dostál Jiří ostrava 100,-
Dudovi Gisela a Petr Bolatice 500,-
Fifka Gustav Klatovy 1.600,-
JUDr. Franěk Jan Praha 10 600,-
Gabrlíková Marie Praha 9 1.200,-
Gregůrková Marie Hradčovice 1.000,-
JUDr. Grossová Marie, PhD. Zborov 3.000,-
Hammami Eva Praha 4 200,-
Havlová Marie olšany 4.000,-
Havránek Petr bez adresy 1.000,-
Hašek Ilja (Uni servis) Žilina 10.000,-
MUDr. Hábová Jana Holandsko 2.000,-
Ing. Hášová Eva Praha 5 3.000,-
Heřmanová Vojtěška Praha 1 3.300,-
Hlavová Božena + Jandová Helena Roudnice nad Labem 4.000,-
Hohl Josef Praha 8 400,-
Holých Libuše a Rudolf Praha 5 1.000,-
Hradec Karel Praha 4 500,-
Hrubá Bez adresy 1.000,-
Hrubcová Šárka Háj ve Slezsku 600,-
Chválovská Věra Praha 4 200,-
Janásová Ludmila Praha 3 12.000,-
Janusová Magda opava 400,-
Kadlecová Zdena Krásněves 1.000,-
Ing. Kaiseršot Karel Praha 8 500,-
JUDr. Karel Kašpárek Praha 5 1.850,-
Kautský Josef Praha 2 7.000,-
Kettou Sofiane Uherské Hradiště 1.000,-
Ing. Kindl Josef Praha 4 1.000,-
Klofáč Petr Praha 5 2.000,-
Kneselová Marie Praha 4 5.000,-
Knob Vilibald Čelákovice 1.000,-
Kobza ondřej Ústí nad orlicí 1.000,-
Kocek Jan Praha 2 800,-
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Ing. Kratěnová Marie, CSc. Praha 8 3.000,-
JUDr. Král Václav Praha 10 300,-
Kroftová Marie Kladno 2.400,-
Mons. Kučera Pavel Praha 13 45.000,-
Ing. Kubát Rudolf Praha 17 15.000,-
Ing. Kubina Miroslav Mělník 400,-
Ing. Arch. Líman Jan Praha 5 500,-
Lokajová Blanka Praha 13 300,-
Mgr. Lopourová Markéta Praha 4 2.000,-
Mach Jan Červený Kostelec 500,-
JUDr. Mach Radek Vranovice 8.000,-
Machulková Hedvika Praha 7 200,-
Malija agentura, s. r. o. Moravský Krumlov 2.000,-
Martínek Jan Praha 5 2.000,-
Mikudímovi Koleč 5.000,-
Mokrý Vavřín Nosislav 3.000,-
Ing. Navrátil Antonín Praha  13 1.000,-
Navrátilová Ludmila Praha 10 500,-
P. Neugebauer Lubomír Stará Boleslav 1.000,-
Němec Robert Praha 4 2.800,-
Novotná Hana Praha 3 4.000,-
Pannovi Květoslava a Jan ostrava 5.000,-
Pazisová Dana Praha 9 1.000,-
Peřinová Petra Praha – Vinoř 200,-
Pilmanová Jaroslava Praha 8 3.000,-
MUDr. Pluháček Eduard třeboň 10.000,-
Poláškovi Františka a Karel ostrava 3.000,-
Poulová Jana Černošice 5.000,-
Richtermocová Věra Kojetice 500,-
Ing. Roman Jan Praha 6 15.000,-
Řihák Stanislav Práče 2.000,-
Sedláková Jitka Blansko 500,-
Ing. Slach Jiří Praha 6 1.000,-
Smrčinovi Lysá nad Labem 500,-
Soudkovi Marie a Josef Rajhrad 1.000,-
Společnost sv. Vincence z Pauly Praha 1 1.000,-
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Staňková Ludmila Čížová 300,-
Starchová Stanislava Praha 2 30.000,-
Strejčková Svatava Praha 10 2.000,-
MUDr. Stryhal Jiří Havlíčkův Brod 5.000,-
Mgr. Sudová Helena Praha 10 1.000,-
JUDr. Svěrák Gustav Praha 10 4.000,-
Mgr. Šámal Petr olomouc 8.750,-
Šárová Marie Praha 6 300,-
Šebíková olga Praha 6 1.000,-
Šimůnek Martin (Šimůnková Marcela) Břeclav 4.600,-
Ing. Šipan Jan Praha 5 10.000,-
Ing. Šípová Ludmila, CSc. Praha 13 2.000,-
Špilarovi Anna a Václav Praha 6 1.000,-
Špirková Jaroslava Praha 5 1.000,-
Štos Miroslav olšany 500,-
MUDr. Štysová terezie Praha 3 1.000,-
Šváchová Magdaléna Černošice 2.000,-
Švec František Habry 1.700,-
tauchman Vít Praha 4 2.000,-
teichmannová Marie Čeladná 250,-
tesař Jiří Praha 1 2.000,-
thümmelovi Markéta a Egbert Říčany 50.000,-
topiarz Jan Praha 6 1.000,-
trmalová Lenka Praha 1 1.000,-
Ing. Vavřík Jiří Praha 4 8.000,-
Veselá Anežka Knínice 2.200,-
Veselá Marie Praha 6 100,- 
Ing. Vetýšková Jitka Praha 2 3.000,-
Veverková Marie Bernartice 1.000,-
VINCI Park CZ, a. s. Praha 1 50.000,-
MUDr. Vokurka Samuel Kyšice 6.500,-
Vrba Vladimír Libochovice 3.000,-
Ing. Vyškovský Dalimil Praha 4 10.000,-
Zacharová Dita Bez adresy 2.000,-
Zatloukalová Zdenka Praha 4 2.000,-
Zavřelová Marie Vysoké Mýto 1.000,-
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Věcné dary získané v roce 2011

Naše nadace získala v minulých letech řadu významných podporovatelů 
i v oblasti věcných darů.  Vazby vytvořené v minulosti přinášejí nadaci pestrý 
sortiment darů, které přinášejí potřebným hodnoty mnohdy penězi nenahra-
ditelnými. 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 2011 pomáhali a podporovali ji.

Zelený Jaroslav Praha 6 1.000,-
Zemanová Marie Praha 6 3.000,-
Zemkovi Edita a Adolf Praha 6 1.500,-
Zicha Josef Praha 6 2.000,-
Žahourková Věra Votice 1.000,-
Žižková Eva Praha 5 1.000,-

Sestra Goretti, ing. Staněk a přátelé z Itálie



25

Významné věcné dary v roce 2011 poskytly:

potraviny poskytly nadaci v roce 2011 jako dar  tyto podniky:

Česká federace potravinových bank;
Naděje, o. s.
Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s.;
a další.

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
Pojišťovna VZP, a. s., Praha
Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role
Hotel AXA, Praha
Europe Park Praha, a. s.
5seasons, Crema, Itálie
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Jinak nadaci pomáhali

poděkování za pomoc patří také:

zbyněk petr – 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

Na tomto místě patří náš dík i všem dobrovolníkům, kteří naší nada-
ci podporovali a nezištně pomáhali. Bez jejich 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.
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výsledky hospodaření nadace a jejich kontrola

5. Finanční část výroční zprávy za rok 2011

V roce 2011 hospodařila nadace se ztrátou 3.152.524 Kč. ta vznikla především 
rozdílem mezi cenou zakoupených státních dluhopisů a jejich nominální hodno-
tou, která nám byla vrácena po skončení jejich platnosti. Podílí se na ní i zhodno-
cení věcných příspěvků o darovanou dopravu a skladovou manipulaci.  

Mimo finančních příspěvků v uvedené výši 1,456.000 Kč poskytla nada-
ce pomoc potřebným institucím, rodinám i jednotlivcům formou věcných 
příspěvků a služeb, a to celkem 214-ti darovacími smlouvami, věcné dary 
v celkové výši 1,264.256 Kč. Z toho zhodnocení věcných příspěvků o dopravu 
a skladovou manipulaci činilo 677.680 Kč

přehled  výsledků hospodaření za rok 2011 (v Kč)
položka Účet Náklady Výnosy

Spotřeba ost.materiálu 501-01 7 050 x
Kancelářské potřeby 501-03 18 053 x
Spotřeba energie 502-01 80 652 x
opravy a údržba  511-01 5 145 x
Cestovné   512-03 38 132 x
Reprezentace   513-01 39 312 x
ostatní služby   518-01 19 958 x
Zhodn.darů o dopravu 518-02 450 791 
ostatní služby   518-03 69 251 x
odměny dle doh. o p.p. 521-01 115 000 x
ostatní daně a poplatky 538-01 4 263 x
Poskytnuté příspěvky 546-01 1 456 000 x
Bankovní poplatky 549-01 7 365 x
Pojištění 549-11 6 840 x
odpisy movitých věcí 551 10 200 
Prodané stát.dluhopisy 553 30 217 575 
Přijaté úroky 644-01 x 30 401 
Vrácení stát.dluhopisů 653 26 250 000 
Výnosy z dl. fin. maj. 657-01 x 2 535 106 
Získané dary 682-01 x 577 555 
SoUČEt 32 545 586 29 393 062 
Rozdíl nákladů a výnosů - ztráta 3 152 524 
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přehled majetku nadace (v 1000 Kč)
položka aktiva pasiva

Materiál na skladě (dary+doprava) 551 x 

Dlouhodobý finanční majetek 4 932 x

Pokladna a finanční účty 29 062 x

Vlastní jmění            х 42 826

Fondy            x 183

Hospodářský výsledek            x -3 152

Nerozdělený zisk z minulých let            x -5.312

Celkem 34 545 34 545

registrované nadační jmění

K 31. 12. 2011 činilo registrované nadační jmění 

30 717 575 Kč

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 Minister-
stvem financí ČR čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. 

z poskytnutých příspěvků z NIF získala nadace v r. 2011 tyto výnosy: (v Kč)

Výnos ze státních dluhopisů                                 1 719 375
Úroky z účtu (běžný účet u KB) 829
Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r. 2011            1 720 204

Radost,kterou způsobíme druhému,
má podivuhodnou vlastnost: 

odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám 
košatější a zářivější. 

M. Gandí
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6. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2011
 

Personální složení Dozorčí rady Nadace Dobré dílo se začátkem roku 2011 
změnilo. Příčinou byla rezignace předsedy dozorčí rady Ing. Petra Staňka, 
který byl nominován na funkci člena správní rady nadace za zemřelou paní 
Ing. Janu Mindlovou. Na jeho místo člena a předsedy dozorčí rady byla v lednu 
zvolena paní Ing. Marie Svobodová.

Posláním dozorčí rady bylo, podobně jako v předchozích letech, dohlížet 
na práci správní rady a kontrolovat nakládání s finančními prostředky i cel-
kové hospodaření nadace, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace. Čle-
nové dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní rady i jednání grantové 
komise i konzultací při řešení problémů činnosti nadace.

Dozorčí rada konstatovala, že i v roce 2011 postupovala správní rada nadace 
při realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční prostředky 
vynakládala účelně a hospodárně. 

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit vý-
rok o činnosti správní rady nadace za rok 2011 i o výsledcích hospodaření 
za rok 2011:

„bez výhrad“

 

Ing. Marie Svobodová
za Dozorčí radu, předseda
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7. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011
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8. Závěr

touto zprávou jsme uzavřeli rok 2011. Byl to rok naplněný prací pro pod-
poru díla sester sv. Karla Boromejského a naplňování jejich poslání v boromej-
ských zařízeních i mimo ně. Jsme naplněni vírou, že naše nadace mohla svým 
dílem přispět ke zlepšení mnohdy těžkých životních situací našich bližních.

I když by výsledky naší práce měli spíše hodnotit naši partneři, uzavíráme 
rok 2011 s dobrým pocitem, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, aby 
se dobré dílo naší nadace šířilo a dále pomáhalo tam, kde je potřeba.

Rádi bychom poděkovali na tomto místě i spolupracovníkům, kteří se po-
díleli na této výroční zprávě, na její redakci, přípravě a tisku.

Snažme se 
každého následujícího dne 
lépe užíti než předešlého,

pokud jsme na cestě. 
Když pak dojdeme konce,

oddávejme se vyrovnané radosti. 
Epikuros



Vydala: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Tisk: VAMB, s.r.o., Náklad: 500 výtisků, červen 2012

Komukoli 
prospěti můžeš,
prospívej rád,

možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati

 je vlastnost 
povah vznešených. 

J.A.Komenský
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