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Vážení a milí přátelé,
RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména
nemocným, ohroženým a opuštěným dětem.
Přesto, že jsme vznikli teprve v březnu roku 2014 a jsme nadačním fondem
mladým, snažíme se svou práci dělat co nejlépe.
Rok 2014 byl pro nás prvním rokem a o to větší je naše radost, že se nám
podařilo získat finanční prostředky, které jsme mohli poskytnout
potřebným. Osobně si myslím, že není nic lepšího, než mít možnost
pomáhat a vidět výsledek své práce v rozzářených očích dětí.
To je pro nás ta největší odměna. V roce 2015 chceme dosáhnout ještě
lepších výsledků a dokázat pomáhat více a více.

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 RAFAEL DĚTEM, nadačního fondu:
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

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. Dalším cílem je pomáhat při
všestranném zlepšování kvality života dětí, které to tak moc
potřebují.
V prvním 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.

HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA K 31.12.2014
STRUKTURA AKTIV A PASIV
AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Finanční hotovost
Peníze na běžných účtech
OSTATNÍ AKTIVA
PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE
Nadační jmění
Fondy z přijatých darů
Nerozdělená ztráta minulých let
CIZÍ ZDROJE
Závazky
Ostatní závazky
OSTATNÍ PASIVA

ROK 2014 v tis. Kč
498
0
490
1
489
8
498
382
1
490
-109
116
99
17
0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝNOSY
ÚROKY

ROK 2014 v tis. Kč
1725
1

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)

1724

NÁKLADY
Náklady včetně poskytnutých NP
Poskytnuté nadační příspěvky
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Spotřeba materiálu

1297
1834
537
430
742
6
2
117

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění

-109
0
-109

Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2014 a jejich zhodnocení
Hodnocení nadačních příspěvků (NP) poskytnutých v roce
2014 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

NADAČNÍ PŘÍSP.

23.05.2014

HAIMA Ostrava

10 000,-

09.06.2014

Dětský domov Janovice u Rýmařova

50 000,-

05.08.2014

DEBRA ČR, o.s.

26.08.2014

Dětský domov Janovice u Rýmařova

26.08.2014

Pavlína Brachňáková, Studénka

30.09.2014

DEBRA ČR, o.s.

14.10.2014

Dětský domov Janovice u Rýmařova

49 903,-

27.11.2014

Oblastní charita Most

15 000,-

18.12.2014

Dětské centrum Domeček, Ostrava

30 000,-

18.12.2014

Pavlína Brachňáková, Studénka

55 000,-

22.12.2014

DEBRA ČR, o.s.

98 000,-

31.12.2014

NP připravené k přerozdělení v roce 2015

489 847,-

CELKEM VYPLACENO NP

537 147,-

100 000,20 000,9 244,100 000,-

Náklady na získání příspěvků

Přijaté
příspěvky

Nákl. na
získání
příspěvků
Ostatní
náklady
Příspěvky
připravené k
přerozdělení

2218385
Přijaté příspěvky 2 218 385,-

Náklady na získání příspěvků
1 334 273,Ostatní náklady
8 350,Příspěvky připravené k přerozdělení
489 847,-

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří nám
pomohli a darovali nám finanční dary.
Níže uvádíme ty největší:
RT TORAX s.r.o.
ETIGRAF s.r.o.
ALBIXON a.s.
DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ GUGOO
MĚSTO KLECANY
MĚSTO HLINSKO
PROTRADE s.r.o.
PŘÍHODA s.r.o.
DRUŽSTVO EKOVER
DANĚ V POHODĚ s.r.o.
JAS TRANS s.r.o.
ŠTĚPNIČKA JAROSLAV
SV TECHNICS s.r.o.
M 3000 a.s.
NUTREND D.S. a.s.
HOTEL PROMENÁDA s.r.o.
DRBOHLAV IVAN
OBEC ČESKÁ KUBICE
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

