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Vážení a milí přátelé,
RAFAEL DĚTEM, nadační
fond jsem založila, abych
mohla co nejvíce pomáhat
dětem. Svou práci beru jako
poslání a velice mě naplňuje.
Jsem strašně šťastná, že
mnoho lidí v této republice
není lhostejných k utrpení
nemocných a opuštěných dětí.
Díky Vám můžeme naplňovat
účel, pro který jsme vznikli.
V roce 2015 jsme pomohli
několika konkrétním dětem, ale
i
dětským
domovům
a
společnostem, které pomáhají s
větším rozsahem. A já jsem za
to šťastná.
Za naši práci jsme byli
nominováni na cenu Motýlích
křídel a také jsme byli
nominováni na

Cenu Ď. Tyto nominace jsou
pro nás velikou odměnou a
jistotou, že si naší práce lidé
váží.
Tento rok byl pro nás úspěšný,
protože se nám podařilo
pomoci mnoha dětem a za to
děkuji všem, kteří jste byli toho
součástí.

S úctou

Zuzana Bedrunková
ředitelka RAFAEL DĚTEM,
nadační fond

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU
RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen 06. března 2014, a
zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl N, vložka 1126, dne 21. března 2014.
Správní rada RAFAEL DĚTEM, nadačního fondu:
- předseda
- člen
- člen

Zuzana Bedrunková
Miroslav Rašner
Jana Kuchařová

Revizor RAFAEL DĚTEM, nadačního fondu:
- Věra Česlarová
Sídlo:
Nádražní 344/23
150 00 Praha
pobočka Ostrava:
Umělecká 305/1
702 00 Ostrava
Ostatní informace:
Tel.: 724 977 565, IČ: 02804140,
www.rafaeldetem.cz, rafaeldetem@seznam.cz

ÚČEL NADAŘNÍHO FONDU RAFAEL DĚTEM, nadační fond

-

Účelem nadačního fondu je:
Ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot a rozvoj vědy a
vzdělávání.
Podpora rehabilitační, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ohrožených dětí a
dětí v nouzi.
Pomoc lékařským pracovištím v zabezpečení diagnostických a léčebných
pomůcek, přístrojů a jiného zařízení pro děti a mládež.
Podpora rozvoje zdravotnických a jiných zařízení pro děti a mládež, zejména v
oblasti materiálně technické vybavenosti.
Distribuce výrobků za úplatu a získávání tím finančních prostředků na podporu
ohrožených dětí a mládeže, dětských domovů, institucí a organizací podílejících se
na léčení nemocných dětí.
Realizace projektů, které přispívají ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje
dětí a mládeže.
Pomoc při všestranném zlepšování kvality života dětí.
Shromažďování prostředků k podpoře výchovy a vzdělání dětí a mládeže a
ostatních studujících, včetně příspěvků na činnost v zájmových organizacích.
Produkce kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace
nadačního fondu.
Zmírňování následků tíživých životních situací, sociální integrace ohrožených
maminek s dětmi.
Budování zařízení či podpora stávajících zařízení pro okamžitou pomoc dětem v
nouzi.
Pomoc potřebným, zejména ohroženým dětem.
Podpora a pomoc společnostem a neziskovým organizacím, které sledují výše
uvedené záměry.

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním našeho nadačního fondu je pomáhat nemocným,
opuštěným a jinak potřebným dětem. Snažíme se o podporu
rehabilitační, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti
ohrožených dětí a dětí v nouzi, o podporu ohrožených dětí
a mládeže, dětských domovů, institucí a organizací
podílejících se na léčení nemocných dětí.
V tomto roce naši existence se nám naše poslání dařilo plnit
v několika směrech. Pomohli jsme pacientům s nemocí
Motýlích křídel, dětským domovům i jednotlivcům.
Získávání finančních prostředků pro nás, jako pro neznámý
nadační fond bez historie, nebylo jednoduché, avšak
bojovali jsme a naše vytrvalost a píle se vyplatila. Přece jen
naši dárci nejsou lhostejní k osudům jiných a díky nim jsme
mohli pomáhat.
V dětských domovech vidíte nejlépe, jakou radost jste
udělali, protože reakce dětí jsou pravdivé a upřímné. Není
nic hezčího, než vidět radost v očích dětí. U nemocných,
jako jsou například pacienti s nemocí Motýlích křídel,
obdivujeme jejich sílu, vytrvalost a optimismus, který je při
boji s touto těžkou nemocí neopouští a nejen proto máme
velkou touhu jim pomáhat.
Životy nemocných dětí a jejich rodin jsou pro nás velkou
inspirací, která nás pohání dopředu.

HOSPODAŘENÍ

12%

Nadační příspěvky a náklady
na jejich získání
Náklady na chod fondu

88%

Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2015 a jejich
zhodnocení
Hodnocení nadačních příspěvků (NP) poskytnutých v roce
2015 proběhlo kontrolou skutečného použití na projekty
uvedené v žádostech o nadační příspěvek. Z doložených
dokumentů jsme nezjistili žádné pochybení ze strany
obdarovaných.

DATUM

NÁZEV ORGANIZACE / JMÉNO

26.02.2015

Tomáš Janecký, Odolená Voda

50 000,-

07.05.2015

David Sládek, Kaznějov

37 900,-

16.06.2015

Terezka Vargová, Chrudim

176 700,-

25.06.2015

SOS Vesničky, Olomoucký kraj

100 000,-

25.06.2015

Centrum Hájek, Vejprnice

50 000,-

27.08.2015

František Lehner, Březová u Sokolova

52 000,-

10.09.2015

Pavel Kapras, Praha

15 000,-

05.10.2015

Dětský domov Janovice u Rýmařova

15 000,-

09.10.2015

Tereza Němečková, Veleň

58 480,-

19.10.2015

František Čuba, Bruntál

10 000,-

21.10.2015

Kateřina Krýdová, Strakonice

25 000,-

26.10.2015

Daniel Vojtek, České Budějovice

108 265,-

26.10.2015

Leonka Mácová, Třebíč

100 000,-

26.10.2015

Nikol Merzová, Chrudim

36 200,-

30.10.2015

Jakub a Matěj Benešovi, Ústí nad Orlicí

30 000,-

02.11.2015

Marian Košťál, Sokolov

15 000,-

27.11.2015

Umar Muratov, Ústí nad Labem

30 000,-

16.12.2015

SOS Vesničky, Olomoucký kraj

100 000,-

16.12.2015

Ostrovid, Opava

17.12.2015

Richard Humlíček, Žďár nad Sázavou
Vyplacené nadační příspěvky
NP připravené k přerozdělení v roce
2016

CELKEM POSKYTNUTÝCH
NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

NADAČNÍ PŘÍSP.

68 900,200 000,1 278 445 ,377 586,-

1 656 031 ,-

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří
nám pomohli a darovali nám finanční dary.
Níže uvádíme ty největší:
ING. ALENA MAJKOVSKÁ
KOVOSVIT MAS a.s.
NÁBYTEK HARMONIA s.r.o.
GLENTOR s.r.o.
VIBROBETON s.r.o.
KRO – MEL s.r.o.
O.K. AUTOMOT & SAT s.r.o.
LANCOMAT s.r.o.
PeaPE METAL s.r.o.
STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o.
KORAN spol. s.r.o.
TRYSTOM spol. s.r.o.
DVEŘE Pb s.r.o.
PŘÍHODA s.r.o.
FRANTIŠEK PAVLÍČEK
JEDLIČKOVÁ MARIE
DRUŽSTVO EKOVER
NYKTAJ s.r.o.
WORKS L & W GROUP s.r.o.
DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ GUGOO
PROTRADE s.r.o.
DANĚ V POHODĚ s.r.o.
JAS TRANS s.r.o.
ŠTĚPNIČKA JAROSLAV
M 3000 a.s.
DRBOHLAV IVAN
Mgr. RADAN JANOŠ
Ing. JIŘÍ VANĚK

Uvědomujeme si, že by jsme nemohli pomáhat bez pomoci Vás –
našich dárců. Velice si vážíme Vaši podpory, velkorysosti a
ochoty pomáhat, proto ze srdce děkujeme všem zde uvedeným i
neuvedeným za jejich šlechetnou pomoc a za to, že nejste
lhostejní k osudům ostatních lidí.
Zuzana Bedrunková
ředitelka Rafael dětem, nadační fond

