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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FONDU

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Nadačního fondu pro Pelhřimovsko
za rok 2018.
Loňský rok byl náš první a snad mohu konstatovat i úspěšný v
naplňováním poslání a cílů naší neziskové organizace.
Velmi si vážíme důvěry všech, díky nimž jsme mohli v roce 2018
nastartovat naše aktivity, které zaměřujeme do oblasti rozvoje regionu
Pelhřimovska, sociální potřebnosti, mezigeneračního propojování,
vzdělání a preventivních aktivit včetně ochrany životního prostředí.
Nechceme být jen pouhým pasivním distributorem finančních
prostředků. Naším záměrem je propojovat světy dárců a potřebných a
stimulovat aktivitu a rozvoj všech zúčastněných.
Prioritou NFP je efektivní, šetrné a odpovědné hospodaření. Získané
prostředky dárců jsou ze sta procent vloženy do podpory projektů
žadatelů. Transparentní nakládání s prostředky dárců a snaha neustále
zlepšovat sami sebe je pro nás samozřejmostí. Působíme v regionu, kde
zároveň pracujeme a žijeme, kde chodí naše děti do školy. Záleží nám
na tom, abyste s námi byli spokojení.

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, jejichž
štědrost, ochota a zájem o pomoc potřebným umožnily a umožňují
naplňovat smysl naší existence.

Přál bych si, aby se nám všem společně i v následujících letech dařilo
pomáhat  tak, jak tomu bylo v loňském roce.

V Pelhřimově dne 14. června 2019

            Miroslav Kupec
             Ředitel fondu
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU PRO PELHŘIMOVSKO
(dále jen „nadační fond“)

Vznik nadačního fondu: 1. 2. 2018

Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl N, vložka 336

Identifikační číslo: 068 21 031

Zakladatel: Proofest International s.r.o.
IČ: 027 04 366
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3

Účel nadačního fondu:
1. Podpora sociálních projektů
2. Podpora a rozvoj vzdělávání
3. Podpora obecně prospěšných a potřebných aktivit
4. Podpora ekologických projektů
5. Podpora umění a kulturních aktivit
6. Podpora sociálního podnikání

Číslo bankovního účtu: 2701392835 / 2010

Správní rada:   Ing. Vladimír Bedřich – předseda
 Miroslav Kupec, Dis.
Mgr. Markéta Fuchsová

Revizor:   Ing. Richard Nagy

Zaměstnanci: Ing. Monika Hamalčíková, fundraiserka
Mgr. Markéta Fuchsová, projektová manažerka
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PŘEHLED O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2018

V roce 2018 jsme zahájili činnost sestavením Obecných grantových pravidel
NFP a v únoru jsme vyhlásili první Výzvu grantového řízení pro organizace i
jednotlivce. V březnu jsme na půdě firmy Proofest uspořádali neformální
setkání podnikatelského a neziskového sektoru a v květnu jsme fond
prezentovali představenstvu Hospodářské komory Pelhřimov.
Během celého roku jsme se setkávali s majiteli firem a představovali
záměry fondu. Děkujeme všem firmám, podnikatelům a partnerům, kteří
nám věnovali svůj čas a sdílí s námi myšlenku Nadačního fondu pro
Pelhřimovsko. Díky nim jsme v prvním ročníku výzvy podpořili čtrnáct
projektů v celkové výši 285 704,-Kč.

Podpořené projekty ve zkratce:

Vodácké soustředění v červenci a v srpnu
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú.

Rodinu potřebuje každé dítě. Každé dítě potřebuje dobrodružství,
partu a prázdninové vzpomínky. Na dvou turnusech sjíždění
Berounky a Otavy si sebevědomí pozvedalo a krásně se pomělo
dvacet osm dětí z náhradních rodin na Pelhřimovsku. Jejich skvělí
vedoucí obě soustředění zachytili na parádní video.

SOS Tlačítka pro seniory a handicapované občany
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov

SOS tísňová tlačítka pro osaměle žijící seniory jsou
novinkou roku 2018 mezi půjčovanými pomůckami Centra
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
v Pelhřimově. Hlavním důvodem pro jejich pořízení byla
snaha podpořit samostatnost a nezávislost osaměle žijících
seniorů ve vyšším věku, aby co nejdéle mohli setrvat ve
svém přirozeném prostředí. Rodinným příslušníkům pak
toto tlačítko přináší jistotu, že si senior dokáže snadno a
lehce i bez použití telefonu přivolat pomoc v případě
potřeby.
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Vybavení kavárny pro zapojování zdravotně znevýhodněných do běžného
života
Medou, z.s.

V prostorách humpolecké neziskové organizace
vzniká místo pro relaxaci klientů i veřejnosti,
aktivity klientů a mezigenerační setkávání. Místní
řemeslníci společně s klienty vyrábějí stabilní
stoly a lavice, které vyhoví bezbariérovému
přístupu a užívání při  venkovním posezení u kávy
nebo třeba při kreativních činnostech.

Hodina H – provozní náklady organizace
Hodina H, z.s.

Malá pelhřimovská neziskovka s přesahem na
mezinárodní úroveň, s  velkou skupinou
dobrovolníků a spoustou stále se vracejících
spokojených klientů. Začala jako Infomační
centrum pro mládež a časem rozvinula svou
činnost s ohledem na potřeby místní komunity a

v souladu s výzvami na mezinárodní úrovni. Poskytuje téměř rodinné zázemí ve
svém sídle, v „domečku“ v centru Pelhřimova sedm dnů v týdnu, od rána do
večera. Vytváří příležitosti pro rozvoj dětí a mládeže, neformální vzdělávání,
podporuje aktivní stárnutí, mezigenerační a mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví
a rozvoj místní komunity.

Hiporehabilitace ve spojení s logopedií
Horticon, z.s.

Návrat k přirozeným principům života, sepjetí
s krajinou a zemědělstvím a logopedie při jízdě
na koni, workshopy, přednášky, kroužek a

příměstský tábor to vše je Středisko doporučené hiporehabilitace ve Stáji Horticon
ve Velké Rovné u Pacova. Díky podpoře Nadačního fondu a jeho donátorů může
nabídnout své služby několika dětem zcela zdarma.
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Ekologické výukové programy v ZO ČSOP SEV Mravenec
Český svaz ochránců přírody Pelhřimov ZO 17/01
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC

Tvorba nových výukových pomůcek pro děti, terénní výukové
programy v Děkanské zahradě a Křemešnickém lese,
prosincové poznávací a tvořivé Medování s mnohaletým
včelařem pro širokou veřejnost, sto nových ptačích budek a
kontrola pěti set stávajících, hrabání lučního sena a další
aktivity to jsou výsledky letošních projektů místních ochranářů.

Preventivní program Pojďte s námi za školu, zaplacení lektorů
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465

Realizace dvou preventivních bloků zaměřených dle věků dětí
3.- 9. tříd   na vztahy v kolektivu, závislosti, toleranci, virtuální
svět, sexuální a partnerské vztahy apod.

Mezigenerační propojení a začleňování lidí s handicapem
Kruhcentrum z.s.

Doprovázené poutě handicapovaných a zdravých lidí
jsou aktivitou humpoleckého Kruhcentra turistického rázu
s přesahem mezigeneračním, integračním, vzdělávacím a
duchovním. Dochází k prolínání osobních příběhů lidí
handicapovaných a zdravých, k poznání potřeb a pochopení.
Poutě rozvíjí fyzické schopnosti, posouvá limity ve vytrvalosti a
koordinaci, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti.
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Péče o osoby v neterminálním a terminálním stavu a pozůstalé
Oblastní charita Pelhřimov – Domácí hospicová péče IRIS

IRIS je služba Oblastní charity Pelhřimov, která lidem
v pokročilém stadiu nemoci umožňuje zůstat doma s
rodinou a najít radost v každé společně strávené chvíli.

Zdravý život v souladu s hodnotami šetrného přístupu k životnímu
prostředí
Český svaz ochránců přírody Pacov

Odborná údržba vysazených stromů v katastru obce
Velká Rovná, oprava zastřešení studánky a její
vyčištění, sezónní práce na statku se zapojením dětí a
veřejnosti. Workshopy a další aktivity rozvíjející klíčové
kompetence ke spolupráci, komunikaci, řešení
problémů a učení se s využitím prvků waldorfské a
intuitivní pedagogiky a hlubinné ekologie. Informování
široké veřejnosti vydáním pracovních listů, publikace,
přednáškovou činností. Integrace sociálně slabých a
menšinových skupin dětí a mentálně znevýhodněných
klientů s dětmi navštěvující oddíl a kroužek.

Osobní náklady psychologa zaměstnaného externě
Fokus Vysočina, z.ú.

Každý pátý člověk v ČR trpí duševním onemocněním.
Grant pelhřimovskému Fokusu pomohl financovat
práci externě zaměstnaného psychologa, využitého na
dlouhodobou a systematickou práci s klientem a jeho
rodinou, řešení krizových situací, práci s klientem
formou svépomocných a edukačních skupin a
konzultace  s dalšími profesemi odborného týmu.
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Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců s postižením v nefinančním
plnění
Fokus Vysočina, z.ú.

Jedna ze základních rehabilitačních aktivit lidí
s duševním onemocněním po dlouhodobé
hospitalizaci je zapojení do pravidelného
pracovního nasazení v chráněném režimu.
Sociální podnikání Fokusu je zaměřeno na
několik oborů a celkově organizace nabízí
v Pelhřimově práci cca 250 lidem. Pro obor
technická a kompletační činnost je potřeba
vybavit dílnu vyhovujícím zařízením.

Integrace osob s mentálním či kombinovaným postižením
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov

Projekt s názvem „V radosti jsme si blíž“
propojoval formou volnočasových aktivit lidi
s podobným typem handicapu jak navzájem
tak se širokou veřejností.
V listopadu to bylo hudebně taneční odpoledne
„Disko trysko párty“ v Sauna Music Baru v
Pelhřimově. Na tuto podařenou akci dorazili
nejen členové Klubu Klíček, ale i klienti
Denního a týdenního stacionáře Jihlava a
několik zástupců veřejnosti.

Při vánočním setkání na pelhřimovském beach volejbalovém hřišti se parta
handicapovaných seznámila zábavnou formou s netradiční sportovní aktivitou, o
které neměli ani tušení, že Pelhřimov nabízí. Zúčastnili se mimo jiné i klienti
pacovského denního Centra Lada a humpoleckého Medou.
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Mládí v domově
Domov pro seniory Pelhřimov

Dvacet čtyři dětí Základní školy Želiv strávilo
s klienty jedno říjnové dopoledne. V denním
stacionáři hrály se seniory společenské hry,
v kuchyňkách společně pekly bramboráky a
štrúdl. Několik hůře pohyblivých klientů děti
vyvezly na invalidních vozících do Městského
parku a zcela ležícím klientům došly na pokoj
něco přečíst. Děti pak se zájmem naslouchaly
napínavému vyprávění jednoho klienta o tom, jak

byla jeho rodina perzekvována v době totality. Řada z nich potom začala
spontánně mluvit o příbězích, které se v té době udály v jejich vlastních rodinách.

S dětmi Základní školy Komenského Pelhřimov se klienti setkali při společné
výrobě keramiky. S touto školou domov spolupracuje už déle, děti navštěvují jeho
klienty často a hrají s nimi společenské hry, zejména Bingo. Prostředky NFP byly
využity na zakoupení vykrajovátek, špachtliček a razidel. Zcela bez jakéhokoliv
plánování děti udělaly klientům radost před vánočními svátky, když se za nimi
v domově zastavily během své procházky městem a přišly popřát krásné Vánoce a
donesly přáníčka.
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SOUPIS NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2018

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú.    30 000

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Pelhřimov 25 000

Medou, z.s.    25 000

Hodina H, z.s.    25 000

Horticon, z.s. 20 000

ZO 17/01 ČSOP SEV Mravenec    20 000

Základní škola Pelhřimov, Komenského    20 000

Kruhcentrum, z.s. 20 000

Oblastní charita Pelhřimov    20 000

ZO ČSOP Pacov    20 000

Fokus Vysočina, z.ú. 20 000

Chráněné dílny Fokus Vysočina, spol. s r.o.    27 704  nefinančně

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Pelhřimov    10 000

Domov pro seniory Pelhřimov, př.org. 3 000

CELKEM  285 704,00 Kč

Z TOHO FINANČNĚ  258 000,00 Kč

Z TOHO NEFINANČNĚ 27 704,00 Kč
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SOUPIS NADAČNÍCH DARŮ PŘIJATÝCH V ROCE 2018

Vladimír Anderle    20 000

Elpe, spol. s r.o. 14 397 nefinančně

GOLD SERVICE, spol. s r.o.  100 000

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.    40 000 nefinančně

Proofest International, spol. s r.o. 200 000

SILNICE HEJDA, spol. s r.o.    30 000

StaMPi, spol. s r.o.    30 000

CREATION.CZ, spol. s r.o. 3 000 nefinančně

CELKEM 437 397,00  Kč

Z TOHO FINANČNĚ 380 000,00  Kč

Z TOHO NEFINANČNĚ 57 397,00  Kč
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI NFP V ROCE 2018

Díky podpoře dárců a podporovatelů se nám podařilo přivést myšlenku regionální
filantropie na svět a mohli jsme prvním rokem rozvíjet propojování dvou světů,
mnohdy velmi vzdálených. Získali jsme cenné zkušenosti při jednání s dárci, při
kontaktech s žadateli o podporu i ze samotného chodu fondu. Založili jsme webové
stránky, facebookový profil a inzerovali v místním tisku. Ukázala se nám potřeba
rozšířit tým pracovníků fondu tak, abychom veškerou činnost vykonávali
zodpovědně a mohli dobře navázat na její úspěšný start.

Výroční zpráva schválena správní radou dne: 17.6.2019

Mgr. Markéta Fuchsová              Ing. Vladimír Bedřich            Miroslav Kupec, DiS            Ing. Richard Nagy

Člen správní rady                             Předsedy správní rady                           Člen správní rady                                 Revizor

DĚKUJEME PARTNERŮM

Nadační fond pro Pelhřimovsko
Příkopy 1889

393 01 Pelhřimov
Tel: 272 048 011

info@nfpelhrimovsko.cz
www.nfpelhrimovsko.cz


