
  

Výroční zpráva Nadačního fondu 
DĚTI A RODINA



  

Preambule
My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, 

kteří jsou potřební

Zřizovatelé nadačního fondu jsou:

Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová  a Ivana Poschová 

Spisová značka : N 120 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

Název subjektu : Nadační fond - DĚTI A RODINA

IČO : 28742214

Sídlo : Děčín, Děčín VIII - Dolní Oldřichov, Teplická 137/172, PSČ 405 02

Den zápisu : 29.04.2011

Právními členy správní rady byli jmenovány

Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová , Poschová Ivana , Milada Dvořáková

Revizorem nadačního fondu je : Pavel Werner

Funkční období je pětileté. 



  

Účel zřízení nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je :

a) pomoc osobám v aktuální osobní nouzi, kterou si sami nezavinily

b) pomoc při vzdělávání a výchově

c) pomoc v oblasti prevence závadového chování dětí a mládeže na základě positivního využití volného času a volnočasových aktivit

d) pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů

e) pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zejména v Ústeckém kraji



  

Slovo ředitelky nadačního fondu
Velice mě těší, že právě držíte v rukou Výroční zprávu, Velice mě těší, že právě držíte v rukou Výroční zprávu,  která vám podrobně popíše činnost prvního  která vám podrobně popíše činnost prvního 

roku 2011.roku 2011.

Děkuji  za Váš zájem, protože jsem přesvědčena o tom, že bez něj se nemohou dít velké a dobré Děkuji  za Váš zájem, protože jsem přesvědčena o tom, že bez něj se nemohou dít velké a dobré 
věci věci Problematika dětí ze sociálně slabých rodin a jejich dopad pro společnost Stojí na okraji zájmu Problematika dětí ze sociálně slabých rodin a jejich dopad pro společnost Stojí na okraji zájmu 
veřejnosti, médií i dárců. Doufám, že Díky dlouhodobé, intenzivní a poctivé práci  se situace zlepší, veřejnosti, médií i dárců. Doufám, že Díky dlouhodobé, intenzivní a poctivé práci  se situace zlepší, 
budeme se snažit velice a konkrétně pomáhat a to více než na začátku, na kterém se právě teď budeme se snažit velice a konkrétně pomáhat a to více než na začátku, na kterém se právě teď 
nacházíme. To si klademe za cíl.nacházíme. To si klademe za cíl.  Jsem velice zanícena do této problematiky hlavně Vzhledem k mé Jsem velice zanícena do této problematiky hlavně Vzhledem k mé 
osobní zkušenosti a doosobní zkušenosti a dosavadní Práci. Naší snahou je přiblížit sociálně slabé děti Funkčnímu savadní Práci. Naší snahou je přiblížit sociálně slabé děti Funkčnímu 
prostředí a podmínkám. Ptáte-li se po základním prostředí a podmínkám. Ptáte-li se po základním smyslu naší práce – pak je to odhodlání aby se z smyslu naší práce – pak je to odhodlání aby se z 
těcto dětí staly právoplatní a produktivní spoluobčané, kterří budou stejně tak důležití jako my všichni těcto dětí staly právoplatní a produktivní spoluobčané, kterří budou stejně tak důležití jako my všichni 
osattní. Ráda bych, poděkovala nejen všem kolegyním, se kterými pracuji ale také všem, kteří osattní. Ráda bych, poděkovala nejen všem kolegyním, se kterými pracuji ale také všem, kteří 
myšlence pomoci potřebným dětem nabídli svůj čas, své nápady, pomocnou myšlence pomoci potřebným dětem nabídli svůj čas, své nápady, pomocnou ruku či finanční ruku či finanční 
podporu. Nelze opomenout skutečnost, že bez podporu. Nelze opomenout skutečnost, že bez projevené důvěry našich dárců, partnerů a projevené důvěry našich dárců, partnerů a 
dobrovolníků by dobrovolníků by zdaleka nebylo možné takto intenzivně a efektivně pomáhat.zdaleka nebylo možné takto intenzivně a efektivně pomáhat.

                                                                                                                                                                              Mgr. Sofie Wernerová DimitrovováMgr. Sofie Wernerová Dimitrovová

.



  

Nadace se snaží hledat a podporovat především to, co míří 

do budoucna.

To, co se dnes může někomu zdát méně důležité nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem 

zhodnotí, to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než krátkozraké, co má rys 

průkopnictví či vizionářství. 

Nadace reaguje na aktuální potřeby společnosti  , proto jsme se zaměřili na  cílovou skupinu  
sociálně slabých dětí v Ústeckém kraji , které díky podpoře v oblasti vzdělávání a výchově, v oblasti 
positivního využití volného času a volnočasových aktivit atd. se mohou stat právoplatnými a 
produktivními spoluobčany naše města Děčína.

Nadace  poskytuje finanční prostředky na konkrétní dítě a jeho aktivitu, která má smysl a přináší 
užitečnou odezvu. Zajišťujeme  zpětnou vazbu o výsledcích. Poskytujeme  individuální motivační 
programy pro děti a aktivuje v dětech spolupráci a sounáležitost

V Děčíně žije spoustu sociálně slabých dětí, které 

se do tíživé situace nedostaly svou vinou a které 

potřebují naší pomoc.



  

Vilík je prvním projektem nadačního fondu, který byl spuštěn ve spolupráci a občanským 
sdružením Děti a Rodina. Jsou zde propojené všechny cíle nadačního fondu – primární 

prevence, pomoc sociálně slabým dětem a pomoc při vzdělávání a výchově.

● Vznikl 25.5.2011

● Nadace přispěla svým odborným zajištěním a zaštítěním

● Profesní spoluprací na projektu

● Finanční podporou, kterou Vilíkovi poskytla ze získaných sponzorských darů, 
konkrétně od pana Hynka Sagana, firmy Armex oil, jehož finanční podpora byla 
určena na provozní náklady předškolního vzdělávacího centra Vilík v měsících říjen - 
prosinec 2011.

● http://www.mmdecin.cz/magistrat/tiskove-zpravy/na-teplicke-ulici-vznikl-vzdelavaci-
klub.html



  

Srdečně jsme Vás pozvali na den otevřených dvěří 13/10/2011 od 9:00h do 13:00h.
Ukázali jsme zájemcům naše prostory a naživo jste viděli, jak pracujeme a tím jste se 

mohli přímo seznámit s naší činností.

  Pozvání vyšlo i v děčínském deníku



  

Řekli a napsali o nás
Děčínské centrum Vilík pomáhá dětem ze sociálně slabého prostředí se začleňováním do běžného života

Občanské sdružení Děti a rodina a Nadační fond Děti a Rodina provozuje v Děčíně předškolní zařízení "Vilík". Jde o nedávno 
otevřené děčínské vzdělávací centrum pro lepší začleňování sociálně slabých dětí dětí do běžného života.

Centrum slouží nejen sociálně slabým dětem, a jak se zdá, má úspěch. Obecně totiž platí, že děti se snaží. Ale musí je k tomu někdo 
vést.    19-10-2011, Josef Suk, Český rozhlas

Pomoc s integrací do společnosti dětem ze sociálně slabých rodin pomůže vzdělávací klub Vilík, který za finanční podpory 
města otevřel Nadační fond Děti a rodina a O. S. Děti a Rodina.      Markéta Lakomá



  

Pořádáme dobročinné sbírky
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny spoluobčany našeho města 
Děčína při materiální pomoci pro potřebné děti. V Děčíně, kde 
pomáháme a působíme, je mnoho sociálně slabých dětí, kterým pomůže 
oblečení, hračky, knihy, hygienické potřeby, potřeby pro domácnost a vše 
co vy nepotřebujete. Díky tomu, že dary budou rozdány potřebným přes 
naši nadaci, budete mít přehled o tom, kam vaše věci šly a komu 
pomohly. Sbírka je časově neomezena a příjmové místo je v naší 
kanceláři na Teplické ulici, vedle školy Vojanova.



  

Představili jsme se na I.nadačním 
setkání

Nadační fond Děti a Rodina z Děčína

pořádá

I. NADAČNÍ SETKÁNÍ

Konané dne 8.12.2011, od 18:00 – do 20:00 hodin, v děčínské Synagoze.

Viz pozvánka

Přišli jste nasát vánoční atmosféru do krásného prostředí děčínské Synagogy a potěšit své srdce tím, že dobré věci má ještě 
smysl dělat a dobré skutky se ještě dějí.

Pomáhali jste dětem s námi svojí přítomností, my Věříme, že to má smysl.

Mottem setkání bylo : Přátele z Děčína a okolí, pojďme si ukázat, že se dokážeme sejít a navzájem se podpořit při dobré věci.



  

Nadační aukce sportovních 
předmětů

● Program byl bohatý hlavně na dětská vystoupení

● Důležitou složkou byla charitativní dražba věcí od známých děčínských sportovců, 
kteří věnovali NF svojí autentickou sportovní věc s podpisem a osobně ji předají 
tomu, kdo si jí vydraží

● V této době je aukce spuštěna na našich webových stránkách 
www.nadacedetiarodina.cz

● Získané finanční prostředky budou v únoru 2012, po skončení internetové aukce

● Sportovními podporovateli a čestnými hosty byli:

● Tomáš KRAUS – mistr světa ve scicrossu

● Valdemar JIRUŠ – bývalý exraligový hokejista

● Robert NOVOTNÝ – cyklista

● Jakub HOUŠKA a Mirek SOUKUP – basketbalisté I.národní ligy

http://www.nadacedetiarodina.cz/


  

Podpora je i mediální 
v novinách a rádiu



  

Synagoga aneb I.nadační setkání



  

Členové NF s vystupujícími dětmi



  

Vážíme si podpory od dobrých lidí při konání dobrých věcí

První podpůrnou akcí Nadačnímu fondu byl koncert Jana Buriana pořádany Církví 
husitskou, velké dík patří Vladimírovi Volrábovi, který nas ke spolupráci oslovil.Podporují 
nás ve spolupráci se svými tradičními sponzory a nás to těší!

Finanční podpora bude vyúčtována v roce 2012.



  

Mediální prezentace

Články z novin a rozhlasu, které zviditelňují 
naší práci a naší nadaci pravidelně 
uveřejňujeme na našem webu



  

Obdržené finanční prostředky od 
sponzorů a účetní uzávěrka

● Byli použity na prevenci a kompenzaci 
nedostatků

● K roku 31.12.2011 obdržela nadace Děti a 
Rodina celkem 18 000 kč od sponzorů



  

Přehled sponzorů

● 15 000,- od Armex oil
● Dokladujeme vydaným potvrzením firmě a 

fajturou, která byla vystavena občanskému 
sdružení Děti a Rodina, jako doklad o zaplacení



  

Potvrzeni Armex oil
POTVRZENÍ  O  PŘIJETÍ  SPONZORSKÉHO  DARU

Na základě sponzorské smlouvy ze dne 13.10.2011, která byla uzavřená mezi ARMEX Oil, s.r.o. a  
Nadačním  fondem - DĚTI A RODINA ,  vystavuji potvrzení o došlé platbě. 

21.10.2011 jsme obdrželi na účet Nadačního fondu – DĚTI A RODINA , číslo - 241396085/0800, finanční 
dar ve výši 15.000,-Kč.

Písemně potvrzuji , že jsme dar přijali a že byl použit na provozní náklady, což je nájemné včetně služeb, 
předškolního vzdělávací centra Vilík v období říjen 2011, listopad 2011 a poměrná část prosince 2011 a to 
dle předešlé domluvy.

Zveřejněné poděkování můžete shlédnout i na našich internetových stránkách www.nadacedetiarodina.cz

Citace : ”Velké poděkování patří panu Hynku Saganovi, firmě Armex oil, jehož finanční podpora byla 
určena na provozní náklady předškolního vzdělávacího centra Vilík v měsících říjen – prosinec 2011.”

10.12.2011 v Děčíně

Za Nadační fond Mgr. Sofie Wernerová Dimtrovová

                                        Ředitelka NF



  

Přehled sponzorů
● 3 000,- vybrané na I.nadačním setkání od 

podporovatelů, na základě dobrovolného 
vstupného, bylo na místě předáno zástupcům 
občanského sdružení Děti a Rodina

● Dokladujeme vystavenou fakturou na 
předškolní výchovnou činnost s dětmi př. 
Občerstvení na svačiny apod.



  

Kontakty na 
Nadační fond Děti a Rodina

Nadace Děti a Rodina
Teplická 137/172 Děčín VIII – Dolní Oldřichov

Mgr. Sofie Wernerová – zakladatelka a ředitelka NF
tel.: +420 602622712
sofie.wernerova@nadacedetiarodina.cz

Ivana Poschová – zakladatelka a sociální koordinátorka NF
tel.: +420 603156997
ivana.poschova@nadacedetiarodina.cz

Milada Dvořáková – předsedkyně správní rady
tel: +420 725068234
Teplická 137/172, Děčín VIII, 405 02

Pavel Werner – revizor NF
tel.: +420 724116090
pavel.werner@nadacedetiarodina.cz

číslo účtu NF Děti a Rodina – 241396085/0300

mailto:sofie.wernerova@nadacedetiarodina.cz
mailto:ivana.poschova@nadacedetiarodina.cz
mailto:pavel.werner@nadacedetiarodina.cz


  

Plány do roku 2012
Psaní knihy o této problematice, které se NF věnuje

Výzkum, statistika a analýza daného problému

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Shánění finančních prostředků od sponzorů a oslovování nových sponzorů

Psaní projektů do ESF

Pedagogicko psychologické poradenství v dané problematice

Jedná se přitom o zajištění co nejaktuálnějších informací, aby pomoc nadace 
mohla být maximálně efektivní v čase.



  

Děkujeme za finanční i nefinanční dary a za vaši přízeň.

číslo účtu NF Děti a Rodina – 241396085/0300

Poděkování patří Kateřině a Janovi Kafkovým za primární technickou podporu nadačního fondu Děti a Rodina.

Děkujeme Anně Gregorové za fotografickou podporu nadačního fondu Děti a Rodina.

Velké poděkování patří panu Hynku Saganovi, firmě Armex oil, jehož finanční podpora byla určena na provozní náklady předškolního 
vzdělávacího centra Vilík v měsících říjen - prosinec 2011.

Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Monice a Jardovi Wernerovým, kteří jako sponzorský dar věnovali do předškolního 
vzdělávacího centra Vilík ledničku pro úschovu potravin, což umožňuje stravování dětí a kavovar pro zaměstnance.

Velké a vřelé poděkování náleží děčínským sportovním osobnostem, kteří přispěli NF tím, že na I.nadačním setkání dne 8.12.2011, 
věnovali svohi sportovní autentickou věc k prodeji.Prodej se uskutečním v nejbližších dnech na těchto stránkách formou elektronické 
dražby.

Jmenovitě – Tomáš Kraus – mistr světa ve skikrossu – věnoval originální startovní číslo

Valdemar Jiruš – extraligový hokejista – věnoval hokejový dres z playoff

Jakub Houška a Mirek Soukup – prvoligový basketbalisté – věnovali své komplet dresy s podpisy včech hráčů a basketlalový míč, 
také s podpisy všech hráčů

Robert Novotný – profesionální cyklista – věnoval cyklistický dres ve kterém jel závod



  

Pravdivost a souhlas s údaji ve 
výroční zprávě za rok 2011, 
stvrzujeme svými podpisy

● Mgr. Sofie Wernerová – ředitelka

● Ivana Poschová – sociální koordinátorka

● Milada Dvořáková – předsedkyně správní rady

● Pavel Werner - revizor
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