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Poslání nadace

Naším posláním je pomoc 
křesťanům v šíření Kristova 
evangelia.

Foto z přednášek
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Jak své poslání realizujeme
• Podporujeme práci křesťanských projektů v České republice a zahraničí.
• Jsme součástí mezinárodního sdružení IN Network a jsme spojeni se členy širší rodiny 

spolupracovníků v 37 zemích světa.
• Náš klíčový program v České republice se jmenuje „Zdravá mládež“. Formou 
 přednášek s etickými a morálními tématy pomáháme mladým lidem ze škol najít pevné  

životní hodnoty. Následně se s mladými setkáváme osobněji v klubech a nejrůznějších 
formách volnočasové práce. Každým rokem je osloveno více než 30 000 studentů.

• V programu „Dálková adopce PLUS“ podporujeme studium dětí v Nepálu, na Filipínách 
a Srí Lance. Tento program navazuje na misijní a humanitární činnost našich partnerských 
poboček IN Network.

• IN Network má vůdčí zásadu, že práci v každé zemi řídí a provádějí pouze místní lidé.  
Na rozdíl od klasického schématu misijní práce (vysílání misionářů do cizích zemí) je 
IN Network neobyčejně efektivní a přizpůsobivá k místním podmínkám. Mezinárodní 
experti odhadují, že s rozpočtem 9 milionů dolarů vykonáváme činnost, na níž by jinak 
bylo třeba 100 milionů. 

Vznik a charakteristika Nadace Mezinárodní potřeby

Naše nadace byla založena zřizovací listinou podle §20.b. Občanského zákoníku zřizovateli 
Danielem Hejzlarem a Vladimírem Mockem a zaregistrována 10. 10. 1995 u občanskoprávního 
odboru Obvodního úřadu v Praze 10 jakožto autonomní česká součást mezinárodní sítě 
International Needs (tehdejší název).
Dnes jsme jednou z 390 českých nadací. Jsme křesťanskou mezicírkevní neziskovou 
organizací a máme vlastní vizi a strategii. S podporovanými partnery navazujeme těsný 
vztah. Jako nadace máme zákonná práva a povinnosti. Zaměřujeme se také na to, abychom 
jako křesťané předali své nejdůležitější hodnoty druhým a byli jim nablízku. 

Rok 2005: deset let práce

Deset let existence. Kulaté výročí přišlo nepozorovaně a zastihlo nadaci v plné práci. 
Učinili jsme pro nás neobvyklý krok: ohlédli jsme se jednou pořádně zpět. Nadace se rodila 
postupně, v počátcích se hledaly cesty, opouštěla se dočasná řešení…a tak jsme se až nyní 
posadili a začali počítat:  

Nadace od svého vzniku na podzim 1995 až do září 2005 poskytla:
• 15 064 973,- Kč nadačních příspěvků
• nadto vydala videokazety a knihy v ceně 1 060 257,- Kč.
Z poskytnutých příspěvků bylo určeno pro program „Zdravá mládež“  7 293 137 Kč. 

Deset let práce nám dalo příležitost spolupracovat s mnoha cenným spolupracovníky jak 
v našich programech podpory, tak v orgánech nadace. Oni jsou naším bohatstvím! 
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Struktura Nadace Mezinárodní potřeby 

Správní rada 

Jiří Krejčí – předseda Správní rady, misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci 
s mládeží
Ing. Jaroslav Pleva - předseda Úzké rady Jednoty bratrské
Ing. Miloš Rauš - ředitel společnosti ANETE, s.r.o., v Brně
MUDr. Martin Zavadil 
Ing. Otakar Vožeh - přísedící z titulu své funkce: pracovník Mezinárodní kanceláře IN 
Network jako koordinátor pro střední a východní Evropu, člen Mezinárodní správní rady 
IN Network

Dozorčí rada 

Miroslava Bartošková - předsedkyně Dozorčí rady, účetní firmy ARI-EKONOM, s.r.o., 
v Brně
Ing. Eva Šviráková - tajemnice Fakulty multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 
Lydie Halamová - asistentka a grantová manažerka Nadace EURONISA v Liberci

Kancelář 

Mgr. Petr Horáček - výkonný ředitel
Daniela Horáčková - asistentka a koordinátorka podpory (částečný úvazek) 
Ing. Miluše Machová - externí účetní

Foto z přednáškové činnosti: vlevo Martin Čechák, vpravo David Říman
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 Z „kuchyně“ nadace

Správní rada

Pro nadaci je typický dlouhodobý charakter práce a programu a s tím je také spojena poměrně 
vysoká stabilita ve složení správní rády.
Naše poděkování patří především Jiřímu Krejčímu, který stál u samého zrodu nadace. Rok 
2005 pro něho byl desátým rokem jeho předsednické práce ve správní radě. 
Novým členem správní rady se stal MUDr. Martin Zavadil. Martin byl a je věrným dárcem 
v programu Dálková adopce PLUS, a také nám se svou manželkou pomáhají dobrovolnickými 
překlady.

Dozorčí rada 

Velký význam pro vnitřní chod nadace měla v roce 2005 náročná práce dozorčí rady pod 
vedením její předsedkyně Miroslavy Bartoškové. Dozorčí rada vykonává ze zákona o nadacích 
především specifickou funkci kontroly účetnictví a auditu nadace. Tak je tomu samozřejmě 
i u nás a naše dozorčí rada za 4 roky své existence velmi citelně přispěla ke zpřehlednění 
našeho účetnictví i  výročních zpráv. Velmi si proto vážíme náročné a vysoce odborné práce 
tří členek dozorčí rady a jejich dobrovolnického přínosu.
Zvláštností práce naší dozorčí rady je ještě další pomoc pro nadaci: členky dozorčí rady vložily 
další energii a úsilí a také své cenné osobní odborné zkušenosti a dotvořily celou rozsáhlou 
oblast vnitřních směrnic a předpisů nadace. V roce 2005 došlo k dokončení posledních 
významných vnitřních předpisů, které byly zapotřebí pro fungování nadace. Uvědomujeme 
si, že tato důležitá pomoc naší nadaci je jaksi „navíc“ a má sotva vyčíslitelnou hodnotu. 

Vážené členky Dozorčí rady Nadace Mezinárodní potřeby, 
 
od 19. 9. do 5. 10. 2005 proběhla v Nadaci Mezinárodní potřeby kontrola daně z příjmu 
právnických osob za zdaňovací období roku 2003. Dne 3. 10. proběhlo místní šetření v místě 
sídla nadace. Závěrečný protokol konstatuje, že správce daně neshledal závady ve výši 
základu daně a daně z příjmu právnických osob za kontrolované zdaňovací období.
V této souvislosti chci jako předseda Správní rady Nadace Mezinárodní potřeby ocenit 
Váš podíl na dobrém výsledku kontroly Finančního úřadu za uvedené zdaňovací období 
a podněty, kterými jste významně pomohly při tvorbě vnitřních směrnic a ostatních 
dokumentů vztahujících se k účetnictví nadace. Velmi si Vaší rady a pomoci já, správní rada 
i výkonný ředitel vážíme a děkujeme Vám za ni. 
Přeji Vám Boží požehnání ve Vaší práci i v osobním životě.

Jiří Krejčí
předseda Správní rady Nadace Mezinárodní potřeby 
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Z kanceláře 

V roce 2005 jsme prožívali další růst našeho programu Dálková adopce PLUS a dalších 
programů pomoci do zahraničí. Tato skutečnost nám přinesla velkou radost a zároveň 
nutnost zabezpečit technické i personální zázemí pro tuto oblast práce. Záleží nám na 
každém jednotlivém dárci, který je ochoten vložit své prostředky do zahraničních programů 
IN Network. 
Na konci roku jsme také viděli za potřebné zabývat se plánem rozvoje a zabezpečení 
činnosti nadace pro následující rok 2006. Bylo zřejmé, že již nadále nebude možné, abychom 
program Dálková adopce PLUS administrovali v nevyhovujících prostorách bytu, a že bude 
také zapotřebí zabývat se naší personální kapacitou. Závěr roku 2005 tak přinesl užitečné 
a potřebné impulsy k rozvoji práce nadace pro další rok.   

Naši účetní jsou zároveň dárci

Od samého vzniku nadace se o vedení našeho účetnictví stará daňový poradce Ing. Vlastimil 
Říha, náš velký přítel a zároveň první dárce v programu Dálková adopce PLUS. Když se 
účetnictví rozrůstalo, převzala pod jeho vedením tuto práci Ing. Miluše Machová. Za své 
služby si účtují podstatně menší sumu, než je komerční cena. Oba pro nás přitom vykonávají 
cennou, pečlivou a vysoce odbornou práci, k jejímž výsledkům neměla v historii nadace výtku 
ani jedna z kontrol, která kdy prověřovala naše účetnictví. Jejich práce je tak ve skutečnosti 
„k nezaplacení“! Děkujeme Vám! 

Pomoc dobrovolníků v r. 2005
Lucie Baštecká, DiS., Zlín; Marie, Anna, Eva a Jiřina Čančíkovy, Nová Paka; Erik Černý, 
Frýdlant; Zuzana, Štěpán a Eliška Horáčkovi, Smržovka; Veronika Jemelíková, Přerov; Václav 
Lamr, Praha; Jan Ledvina, Častolovice; Petr Michal, Liberec; RNDr. Věra Musilová, CSc., 
Brno; Ema Plichtová, Liberec; Blanka Pokorná, Brno; Pavla Viktorová, Praha; Bonnie Řehová 
(Lynn Lamont-Reha), Zlín / Kanada; PhDr. Jaroslav Strnad, PhD., Praha; Miroslav Szkandera, 
Orlová; Jiří Šíp, Příbram; Martin Vlasák, Liberec; Markéta Zavadilová, Brno / Mladá Boleslav.  

Upřímně jim děkujeme za jejich obětavost a pomoc!

Informační prostředky

Anglická verze webových stránek 

Novinkou v naší prezentační práci se v roce 2005 stala anglická verze našich webových stránek. 
Anglickou verzi jsme vytvářeli především proto, abychom o programu Zdravá mládež mohli 
živým a názorným způsobem informovat naše partnery v zahraničí. Na webových stránkách 
jsme pracovali díky významné pomoci dobrovolníků - grafika Miroslava Szkandery a našich 
nejvěrnějších dobrovolných překladatelů, především Jiřího Šípa a Bonnie Řehové. Konečně 
jsme na konci března 2005 mohli všem našim partnerům v zahraničí poslat pozvánku, aby 
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navštívili anglickou verzi našeho webu. 
Od té doby se webové stránky staly naším důležitým informačním kanálem nejen v programu 
pomoci do zahraničí - jmenovitě Dálkové adopce PLUS, ale i ve vztahu k programu Zdravá 
mládež a zahraničním partnerům. 
Na webové stránky umisťujeme reportáže z přednášek našich spolupracovníků v programu 
Zdravá mládež, reportáže z činnosti klubové práce. Většinu těchto reportáží lze najít jak 
v české verzi na české části webových stránek, tak v anglické verzi v anglické sekci.             

Čerstvé zprávy 

Na začátku roku 2005 jsme se rozhodli vytvořit prostředek, jak informovat všechny naše 
partnery programu pomoci do zahraničí o tom, co je nového a jak se vyvíjejí všechny 
naše programy. Vznikl téměř pravidelný čtvrtletní zpravodaj, který jsme nazvali „Čerstvé 
zprávy“. V praxi to znamená nemalou výzvu, která zároveň přináší do práce naší nadace 
nutnou pravidelnost. Každé čtvrtletí dostávají naši čeští partneři a dárci programu Dálková 
adopce PLUS skutečně Čerstvé zprávy o událostech a rozvoji naší práce v zahraničí i v České 
republice. Spolu s Čerstvými zprávami dostávají samozřejmě zprávy či dopisy od „svých“ 
dětí. 

Tisk a média

• V křesťanském časopise Život víry jsme uveřejnili inzerát týkající se Dálkové adopce 
PLUS. Děkujeme vydavateli - Křesťanské misijní společnosti - za poskytnutou slevu.

• V křesťanském časopise Ethos v čísle 2 (na jaře 2005) vyšla příloha – dvojstránka o naší 
službě. Srdečně děkujeme! 

• Oznámení o sbírce Pomozte Filipínám bylo zveřejněno na webových stránkách časopisu 
Protein: http://www.ymca.cz/protein (křesťanské sdružení YMCA) – děkujeme! 

• Oznámení o sbírce Pomozte Filipínám bylo zveřejněno také v č. 1/2005 periodika 
Bratrstvo: http://bratrstvo.evangnet.cz/pdf/Bratrstvo0501sm.pdf (Českobratrská církev 
evangelická) - mockrát děkujeme!

• V MF DNES v příloze východní Morava vyšel 13. 10. 2005 článek o dálkové adopci. Je 
o Základní škole ve Vlachovicích, která naším prostřednictvím podporuje už od r. 2004 
nepálskou holčičku jménem Roshani. 

• Poutavý článek o stejném dárci vyšel v regionálním deníku Zlínské noviny – měl výstižný 
název „Školáci si odpustí tatranku, aby mohli pomoci malé Nepálce“. 

„Klidně si odpustím jednu tatranku. Není to žádný problém jednou za měsíc, když vím, že 
dávám peníze na dobrou věc,“ prozradil Richard Číž ze šesté třídy. Jeho spolužák Michal 
Hrbáček si zase myslí, že by se do podobných adopcí mělo zapojit mnohem více lidi ve 
vyspělých zemích. „Někdo si ani neumí představit, v jak tíživých podmínkách tam lidé žijí. 
A díky našim příspěvkům se Roshani určitě daří lépe,“ dodal.
Z článku ze Zlínských novin
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Program Zdravá mládež

Vztahy 

V roce 2005 jsme v tomto programu spolupracovali s deseti volnočasovými spolupracovníky 
a s devíti místními církvemi. Přináší nám to stále více radosti a nadšení! 
V roce 2005 se naše partnerství s lidmi zapojenými v programu Zdravá mládež posunulo 
o velký kus dopředu. Byl to rok formování našich vztahů. Navázali jsme partnerský vztah 
s nimi, ale také s jejich místním sborem a konkrétní neziskovou organizací, na jejichž půdě 
vykonávají svoji práci. Velmi si této skutečnosti vážíme. V dubnu 2005 se ve středisku 
Word of Life v Černé Hoře uskutečnilo naše druhé dvoudenní soustředěné setkání se všemi 
spolupracovníky. 
Ve druhé polovině r. 2005 jsme si stále zřetelněji uvědomovali, že naše spolupráce se třemi 
špičkovými lektory přednáškové činnosti se chýlí ke konci. František Krampota, Zdeněk 
Pospíšil a Pavel Pabián s námi byli v programu Zdravá mládež řadu let a jejich činnost 
zároveň representovala občanské sdružení ACET. Toto sdružení bylo velkým partnerem 
nadace od samotného počátku programu Zdravá mládež. ACET poskytl akreditaci a počáteční 
vyškolení celé řadě lektorů, kteří s námi v minulých letech velmi těsně spolupracovali. Práce 
ACETu v České republice se i díky tomu stává stále známější a uznávanou a ACET získal 
též partnery a sponzory v České republice i v zahraničí. Na konci roku jsme se dohodli 
s vedením ACETu, že Zdeněk, František i Pavel budou od ledna 2006 nadále vykonávat svoji 
práci na půdě ACETu již bez podpory Nadace Mezinárodní potřeby. Velmi si vážíme práce 
ACETu i práce těchto tří našich dosavadních spolupracovníků a věříme, že před sebou mají 
mnoho užitečné práce.

Foto z dubnového soustředění spolupracovníků v programu Zdravá mládež
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…Na závěr chci opět poděkovat za možnost sejít se s ostatními kolegy ve službě - také 
podporovanými IN Network - a být povzbuzena jejich prací. Děkuji také za vyučování, kterého 
se mi zde dostalo. Z těchto setkání odjíždím vždy velmi povzbuzena a občerstvena. Děkuji 
za ně! Bůh Vám všem bohatě žehnej za Vaši podporu a péči o nás…. (Lucie Baštecká)

Vyrovnávací fond

V únoru 2005 jsme založili vyrovnávací fond, který má napomoci k získávání finančních 
zdrojů pro podporu programu Zdravá mládež v České republice. Vyrovnávací fond je 
způsob, kterým motivujeme jak naše dárce v zahraničí, tak i české církve či individuální 
dárce k tomu, aby podporovali práci konkrétního pracovníka v programu Zdravá mládež. 
Vyrovnávací fond působil v roce 2005 na principu 1 : 0,5. To znamená, že každých 1000 Kč, 
které nám dárce z České republiky daroval na podporu konkrétního pracovníka, jsme 
z Vyrovnávacího fondu navýšili o 500 Kč. Tyto prostředky (celkem v tomto případě 1500 Kč) 
jsme potom poskytli na podporu práce tohoto člověka navíc, tedy k naší stávající pravidelné 
měsíční podpoře. 
Vyrovnávací fond jsme založili kvůli nouzi, v níž se ocitlo financování našeho programu. Bylo 
to jednak kvůli prudkému pádu hodnoty amerického dolaru, tedy měny, ve které pro naše 
pracovníky dostáváme podporu ze zahraničí. A ve stejné době, kdy k tomuto poklesu došlo, 
rostou také životní náklady a hodnota průměrné mzdy v České republice. Protože naším 
cílem je zajistit pro naše spolupracovníky mzdové náklady, nebo alespoň jejich podstatnou 
většinu, rozhodli jsem se motivovat dárce v České republice právě formou Vyrovnávacího 
fondu. Do konce roku 2005 přinesl Vyrovnávací fond 21 400 Kč získaných navíc v ČR. 
Rok 2005 zároveň přinesl větší stabilitu našich významných partnerů v rámci IN Network. 
Naše partnerské země, pobočky v USA, Kanadě, Velké Británii a na Novém Zélandu si 
vzájemně vypomáhají. Ve společné dohodě věrně zajistily potřebné finanční zdroje pro 
všechny naše spolupracovníky na celý rok. Program Zdravá mládež jsme tak mohli rozvíjet 
s větším klidem a věříme, že tomu tak bude i do budoucích let.
 
Chcete-li přispět do vyrovnávacího 
fondu, použijte tyto variabilní 
symboly:

303 Patrik Müller 
310 Ivo Neuvirt
311 Miloslav Fanta (nový spolupracovník od r. 200�)
312 Ing. David Říman
314 Vojtěch Horáček 
316 Martin Stavjaník 
317 Ing. Martin Čechák 

Další variabilní symboly nových lektorů 
a spolupracovníků najdete na našich webových 
stránkách. Foto z přednáškové práce
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Strategické partnerství
Strategické partnerství je základním kamenem a způsobem naší práce v ČR v programu 
Zdravá mládež.
Jeho podstatou je, že se spojujeme s místními křesťany, kteří mají stejnou vizi pro zasažení 
mladé generace. Protože mají tuto vizi, mají mezi sebou také člověka, který má vnitřní 
povolání a obdarování k této práci. S nimi se spojujeme ke společné práci a podpoříme 
jmenovitě práci tohoto konkrétního pracovníka. 
Naším partnerem je tedy místní církev (a obvykle její nezisková organizace, na jejíž půdě 
práce probíhá) a tento konkrétní pracovník. 
Z naší strany nezasahujeme do řízení a směrování místní práce, ta je v rukou místních lidí. 
V průběhu let se nám osvědčilo, že toto je nejefektivnější způsob, jak napomoci rozvoji 
tohoto typu práce, který v současné době považujeme za naši největší výzvu a největší přínos 
programu Zdravá mládež.
Strategické partnerství přináší mezi námi a místní církví a jejími pracovníky mnohem 
těsnější vazbu, než bývá obvyklé u klasických nadací. Z naší strany zároveň vytváří pevnější 
a dlouhodobější závazek, než jakého jsou obvykle nadace schopny a ochotny. Svým 
partnerům zajišťujeme dlouhodobou podporu pravidelnou měsíční finanční částkou za 
předem známých pravidel. 
Strategické partnerství se vyvinulo během posledních let a je originálním způsobem a cestou, 
jak naše nadace v České republice funguje. Je to dříve a jinde nevyzkoušený způsob práce; 
ale ve výsledku přináší velký efekt.
Zveme proto ke strategickému partnerství každého, kdo má na srdci stejnou vizi a komu je 
princip partnerství a těsné spolupráce blízký.

Anglické jazykové kempy
V polovině července 2005 jsme se poprvé podíleli na organizaci dvou anglických jazykových 
kempů. Partnerská pobočka IN Network v USA získala tým mladých lidí z arizonského 
sboru Scottsdale Bible Church. Ředitel nadace Petr Horáček pak doprovázel devět mladých 
Američanů z pražského letiště na místa, kde se kempy konaly. Bylo to v Blansku (s lektorem 
Vojtěchem Horáčkem) a v Kroměříži (s Martinem Čechákem). Zažili jsme 10 intenzivních 
a náročných dní, které zároveň přinesly osobní blízkost a navázání vztahů s účastníky 
kempu. Kempy měly rodinný charakter, účastnili se jak dospělí (někdy i starší lidé), tak 
i rodiny s malými dětmi či studenti. Náplní kempů byla dopolední výuka anglického jazyka 
prostřednictvím rodilých mluvčích. Kromě toho se také účastníci kempů mohli s anglickým 
jazykem setkat při studiu některých pasáží z Bible a potom jednoduše formou konverzace 
při odpoledních akcích, hrách nebo sportovní činnosti. Za krátkou dobu jsme se s účastníky 
hodně sblížili a nakonec jsme se loučili jako lidé, kteří spolu mnoho zažili. 
Tým našich amerických přátel jsme pak doprovodili do Prahy a strávili s nimi kousek 
odpoledne a večera ve městě, které je právem považované za jedno z nejhezčích měst 
Evropy. 

Mnoho účastníků - zvláště mladých - opouštělo tábor se slzami v očích. Ředitelka mateřské 
školy, kam chodí naše tři děti, mi řekla: “Moji dva vnuci (oba 14 let) byli na vašem táboře 
a přijeli domů tak nadšeni, že příští rok chtějí jet rozhodně zase! Velice vám děkuji za tak 
úžasný tábor!“ 

Martin Čechák
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Foto z kempu pod vedením Martina Čecháka (druhý zprava)

Povídání aneb pohled do srdce
Výroční zpráva je řadou čísel a údajů…. Byli bychom ale ze srdce nešťastní, kdybychom 
neinvestovali do několika stránek navíc a nepředstavili srdce naší služby. V následujícím 
oddílu najdete výňatky ze zpráv spolupracovníků. Ponoříte se do světa přednášek na školách, 
klubových setkání pro mladé, víkendových kempů … 
Mívali jsme sen: vydávat aktuální časopis, který by obsahoval dobré zprávy. Tento svět 
nemá moc dobrých zpráv, ale my je můžeme mít. Křesťané prožívají dobré věci i uprostřed 
neutěšených podmínek. Čtěte tedy spolu s námi; některé výňatky jsou zkrácené či jazykově 
upravené.

Lucie Baštecká

V klubu pro starší (15 - 20) jsme mluvili o smyslu Vánoc 
a tím o evangeliu. Jak jsem již několikrát zmiňovala, účast na 
těchto klubových programech je dobrovolná. Tentokrát zde 
zůstalo 10 mladých lidí (17 - 19let). Zazněly otevřené dotazy 
na vztah s Bohem, o smyslu některých tradic a rituálů zejména 
v katolickém kontextu. Mohla jsem je povzbudit v upřímném 
hledání Boha. Samotnou mě překvapila otevřená atmosféra 
a jejich zájem. Díky Bohu za to.
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Uvědomuji si, že jsme pro tyto děti a dospívající často jednou z mála stabilit, kterou v životě 
zažívají. Klub je místo, kam mohou přijít a kde jsou přijati. Naše práce je dlouhodobá 
a mnohdy nevidíme ovoce, které přináší. Jsou to malé krůčky, ale jsem za ně Bohu vděčná…

Martin Čechák

Situace okolo naší umělé horolezecké stěny je také úžasná. 
(Pozn: toto je první horolezecká stěna postavená přímo na dvoře církevní 
budovy. Zároveň jediná horolezecká stěna v Kroměříži. Její výše je 
� m! Martin je bývalý horolezec s akreditací pro výcvik.) Začali jsme 
sem zvát školy a zvláště během května jsme měli velmi mnoho 
horolezeckých aktivit (téměř každý druhý den). To je velmi 
cenná aktivita a vždy máme možnost vysvětlit lidem, kde jsou, 
co je Bratrská jednota baptistů a oni se tak mohou seznámit 
s naší budovou, klubovnou, s naší láskou a zájmem o ně… Stěna 
má velký vliv na naše nejbližší okolí, protože mnoho lidí nám 
opakovaně říká: „Ano, my jsme si všimli, že se u těch baptistů 
něco děje“. Nedávno mne jeden muž zastavil na ulici a zeptal se: „Je tam stále ještě církev?“ 
Já jsem mu odpověděl: „Ano, jistě.“ On pokračoval: „Velmi mne to zajímá, protože já jsem 
chodil do školy tady naproti a na tuto budovu jsem se několik let díval každý den.“ Doufám, 
že jednou přijme pozvání a  přijde i dovnitř.
Jedna učitelka z učiliště zavolala: „Prosím, mohli bychom za vámi přijet? Máme zde nejhorší 
třídu na škole. Děti se nechovají slušně, nevíme si s nimi rady... “. Mluvil jsem o šikaně, 
potom lezli na umělé stěně a pak jsme vše společně shrnuli. O týden později stejná učitelka 
volala znovu a velice mi děkovala. Říkala, že žáci jsou úplně jiní a že to byl naprosto skvělý 
program.  
Během září jsem neměl mnoho přednášek, protože je obvyklé, že první měsíc školního roku 
učitelé neobjednávají přednášky. Většinou jsme ale dělali horolezecké dny na naší umělé 
stěně nebo na skalách, někdy v kombinaci s přednáškami – 10 akcí pro asi 280 studentů. 
V tomto období jsem byl nadšen tím, že se mi opět podařilo setkat se s těmi pravými osobami 
ze škol a představit naši práci s nabídkou přednášek. Pedagogicko-psychologická poradna 
organizuje každoročně v září takové setkání pro preventisty kroměřížského regionu. Z každé 
školy se účastní jeden zástupce a získá všechny základní informace pro nadcházející školní 
rok. Je pro mne velkou výsadou, že jsem byl opět pozván. Paní, která celou akci zajišťovala, 
mě představila jako velmi dobrého a aktivního lektora a zřetelně a upřímně mě doporučila 
pro jejich školy. Co víc bych si mohl přát? To je to nejlepší doporučení, jakého lze dostat. 
Poté jsem dal každému z nich seznam svých přednášek s kontaktem a krátce jsem představil 
oblasti naší činnosti: přednášky, kluby, horolezectví a poradenství jako součást následné 
práce. Mnohé školy objednaly moje přednášky právě na základě této prezentace. (Pozn.: 
Martin pracoval v r. 2005 v Kroměříži teprve druhým rokem. Přistěhoval se sem s rodinou ze Zlína.)
Jak se to mohlo stát, že se naplnil náš klub novými lidmi v tak krátké době? Věřím, že tito 
mladí byli osloveni mými přednáškami uskutečněnými u nich ve škole. Pak začali navštěvovat 
klub Jaspis a začaly vznikat vztahy. Později začali přivádět své kamarády, aby také navštívili 
klub Jaspis. Nakonec všichni zakusili, že je máme rádi nejen slovy, ale i činy, a tak na základě 
této důvěry začali chodit taky na B-klub a učit se o Boží lásce. 
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Patrik Müller
Škol, které osobně pokrývám přednáškami, je v Liberci a okolí 
25. Mimo Liberecko dalších 8. Další školy se hlásí a touží 
po mých přednáškách a zpráva o naší práci se šíří za hranice 
našeho města dál… ale diář mám plný a některé školy se už musí 
objednávat na školní rok 2006/2007. Ovšem mou prioritou je 
naše město. Jsem rád, že na tuto práci nejsem sám, a můj kolega 
Roman Kladivo rozšiřuje naši práci na středních školách. Pokud 
jedeme mimo Liberec, navštěvujeme města, kde na naši práci 
může navázat místní církev. Jde nám o zpětnou vazbu a další 
práci s mladou generací i mimo půdu školy.
Vyvrcholením naší práce v Liberci byl festival „J-fest“.  Trval tři 
dny od 27. do 29. 10. 2005, kdy ho navštívilo asi 1750 lidí. Mezi mladými lidmi byli i zástupci 
z úřadu Libereckého kraje, kteří žasli nad profesionalitou a důvody, proč vše děláme. Byli 
zaraženi tím, že nechceme vydělávat, ale chceme mladé uvolňovat z jejich problémů. Byli 
překvapeni tím, jak vše děláme a že se skutečně daří mladé uvolnit. Spolupracovali jsme 
s lidmi, kteří nepatří do žádné církve a kteří nám pomáhali při některých věcech, jako byl 
break-dance a skate show. Pro nevěřící brejkaře bylo šokem, když viděli brejkovat i křesťany. 
Jeden prohlásil: „Oni jsou čistý a jsou fakt vostrý.“ Tím „čistý“ a „vostrý“ myslel, že i když 
křesťané nekouří marihuanu, jsou to přesto osobití lidé a mnohdy i lepší (v breakování) než 
oni samotní. 
Ve skate parku nám pomáhala jediná agentura svého druhu v České republice, kde jsou 
mistři ČR v jízdě na in-line bruslích, kolech a skateboardingu. Když majitel této agentury 
slyšel, co děláme a proč to děláme, tak nechtěl za jejich exhibici nic platit, přičemž normálně 
by stála desítky tisíc. Oni sami byli J-festem překvapení. 
Na J-festu jsem potkal 7 studentů z měst mimo Liberec, kteří se po mých přednáškách 
připojili k mládežnické práci místních křesťanů. Bez návaznosti by to byl jen hezký výstřel 
do prázdna, ale díky aktivní místní práci to byl zásah do černého. 
Na koncert křesťanského hudebníka Paula Colmana přišlo dobrých 700 lidí. Paulův koncert 
jsme zařadili do našich UpGrade projektů, což jsou návazné akce pro studenty z našich 
přednášek, které děláme každý měsíc. Mezi hosty byl i manažer jednoho obchodního řetězce, 
který nám už podruhé poskytl sponzorský dar. Byť byl mnohem starší než studenti, tak i on 
se příjemně bavil. Mezi studenty už máme „stálice“, které chodí pravidelně na UpGrade 
a vodí i své další přátele. Na UpGrade jsou různé scénky, které s kolegy připravuji a ve 
kterých převážně i účinkuji.

Zdeněk Pospíšil
Jistá paní učitelka z 1. stupně základní školy, kterou paní ředitelka 
zavolala na 2. stupeň jako výpomoc z důvodu nemocnosti 
učitelů, byla po první hodině přednášky tak nadšená, že šla 
za paní ředitelkou a vymohla si, že musí slyšet i druhou část. 
A paní ředitelka mi řekla: “Byla tak nadšená, co jsem měla dělat? 
Místo ní teď já musím jít učit angličtinu, kterou neznám.“ 
V mnoha třídách mi žáci na závěr zatleskají. V jedné třídě 
mi dokonce předali malý dárek. A snad mohu přidat i jednu 
perličku. V jedné třídě, kde mi pokládali i spoustu osobních 
otázek, se právě ta nejčastěji ptající dívka nakonec prosebně 
zeptala: „Nemáte syna?“ 
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Ale na škole se mnou nechtějí mluvit jenom žáci nebo studenti. Jedna zaměstnankyně školy 
se mnou před mým odchodem začala mluvit o mých přednáškách. Poznal jsem, že to nebyl 
jediný důvod k rozhovoru. Dotkla se i víry a rozhovořila se o svém životě…
Na jiné základní škole na Chebsku si jedna paní učitelka vyžádala, že chce být na přednášce 
i druhou hodinu. Při odchodu ze školy se se mnou ještě dala do rozhovoru a půl hodiny se 
mnou pak mluvila o svém problému v manželství. Mohl jsem jí mimo jiné též říci i něco ze 
svého života, jaké je to v našem manželství… Byla dojatá a se slzami v očích mi podala ruku 
a poděkovala.

David Říman
Na konci minulého roku jsem napsal projekt na krajský úřad. 
Byl zaměřen na rozvinutí přednáškového programu, který by 
měl mít dopad na větší část Moravskoslezského kraje. Projekt 
byl úspěšný a nyní mohu školit další tři nové spolupracovníky. 
Jiným úspěchem je, že jsme získali další podporu z Ministerstva 
vnitra a byli jsme vybráni jako hlavní realizátor programu 
protikriminální prevence zaměřené na šikanu a další formy 
násilí. Projekt je zaměřen na přednášky na školách v našem 
městě. Pevně doufám, že je to cesta, jak změnit naši mládež 
a jak právě na školách pro ně můžeme být Kristovým příkladem. 
Věřím, že jsme na pravém místě. Je pro nás velkou výzvou mít 
takový úspěch, ale zároveň je to také velká zodpovědnost. Také velmi děkuji za Vaši finanční 
podporu, která mi dává prostor pro vedení všech věcí, které děláme.

Pavel Pabián
Když se dívám zpět na posledním měsíce přednášek, uvědomuji 
si, že v šesti případech byli studenti i učitelé tak nadšeni, že 
jsme po dvou hodinách povídání pokračovali další hodinu. 
V jednom městě, kam mě pozvala místní církev, jsem měl 
přednášku na téma „Bible a sex“. Do prostor městské knihovny 
přišlo 17 lidí a někteří z nich se ani po třech hodinách povídání 
stále neměli k odchodu. Bylo tam několik skutečně hledajících 
lidí, a tak byla radost přímo odpovídat na otevřené otázky. 
Ve třech případech se také uskutečnil následný „Večer otázek 
a odpovědí“. Těchto večerů se sice nezúčastnilo příliš mnoho 
mladých (vždy něco kolem dvaceti), ale atmosféra na nich byla 
velmi otevřená a přátelská. Vždy byl prostor k mnoha osobním rozhovorům, ke zvěstování 
Krista a modlitbám. V jednom městě si tři děvčata nechala ujet autobus, ačkoli to znamenalo 
čekat dvě hodiny na další. Jedna z nich odcházela opravdu zasažená. 
Myslím, že je důležité oslovovat také učitele. Pro mne je důležité, že za mnou občas přicházejí 
a říkají třeba toto: „Nejsem sice věřící, ale to co děláte, je skvělé a skutečně potřebné, ještě 
nikdo naše děti takhle nezaujal.“
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František Krampota
Některé písemné ohlasy na přednášky od studentů:
„Mně se to moc líbilo, byl to pěkný a také legrační přednes. 
Je důležité si uvědomit, co se nám může stát. Je taky důležité 
v přednáškách pokračovat a myslím si, že pan Krampota je 
hodně dobrý člověk, nemyslím jenom sympaťák, ale i duševně 
vyrovnaný člověk“
„Bylo to skvělé! Takto skvěle uvedenou přednášku jsem v životě 
neviděl ani neslyšel. Kombinace historek z mládí jiných lidí 
a podložených informací – no prostě super.Takto si představuji 
přednášku, zábavnou i poučnou. Chlape, máte na to talent, držte se toho!“
  

Vojtěch Horáček
Do kroužku keramiky, který vedu každé úterý a čtvrtek, 
přicházejí stále nové tváře. Některé děti ve věku 12 – 14 let, 
což s sebou nese začínající vztahové problémy, vynechávají. 
Přicházejí ale nové děti. Ty zas přivádí kamarády nebo 
sourozence. Kroužek jsem kvůli kapacitě místnosti rozšířil 
o další den v týdnu a tak v dalším termínu vznikla příležitost 
i pro jiné zájemce. Při menším počtu dětí můžeme navázat 
více rozhovorů. Jedna dívka využila příležitosti a pozvala do 
kroužku svou maminku. Bylo z toho dobré odpoledne a já jsem 
mohl pozvat celou rodinu na připravovaný adventní sborový 
koncert. 

Ivo Neuvirt
V polovině července se uskutečnil letní tábor, kterého se 
účastnilo 13 dětí ve věku 12 -16 let. Tábor z názvem „Extrem 
camp“ byl připravovaný s cílem, aby si mladí lidé mohli 
sáhnout na dno svých sil a aby mohla být příležitost v osobních 
rozhovorech mluvit o záchraně v Kristu. Bohatý a extrémní 
program dal dětem i vedoucím zabrat. V ranních skupinkách 
jsme s dětmi četli příběhy ze života Pána Ježíše. Vždy vznikla 
zajímavá diskuse se spoustou otázek.
Cíl tábora se nám z větší části podařilo naplnit a máme spoustu 
zkušeností pro příště. Jsem moc rád, že takovéto akce můžeme 
konat a že i přes menší počet dětí splňují svůj záměr.
 

Martin Stavjaník

V prosinci mě oslovila jedna učitelka na základní škole a ptala se, jestli bych mohl pro její třídu 
(8. třída – děti 14 let) udělat poslední den před vánočními prázdninami program o smyslu 
slavení Vánoc. Byla to pro mě velká výzva, ale protože jsem už měl nějaké zkušenosti 
z besedy o světových náboženstvích a navíc mám téma smyslu Vánoc zpracované kvůli 
jednomu programu ve sboru, souhlasil jsem. Musím se přiznat, že jsem se toho hodně obával 
– co já tam budu před vánočními prázdninami „tlačit do hlavy“ nějakým puberťákům… Byl 
to však velice příjemný čas a tito na první pohled drsní a nepřístupní puberťáci si na konci 
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povídání rozebrali dárky, které jsem měl pro ně k tématu 
připraveny. Jedny z prvních přednášek v tomto školním roce 
jsem měl na Střední podnikatelské škole ve Zlíně o šikaně. 
Na toto téma mívám přednášky výhradně na základních 
školách, a proto jsem se trochu obával, jestli budu znát 
problémy šikany mezi středoškoláky a jestli budu schopen 
jim v jejich prostředí poradit. Byly to 3 první ročníky. 
Navíc jsem na začátku každé besedy zjistil, že s většinou 
studentů už jsem se setkal na besedě na toto téma na jejich 
základních školách. Tak jsem se tuto besedu snažil pojmout 
trochu jiným způsobem, s využitím zkušeností z různých 
výcvikových skupin, které vedu s naší psycholožkou se 
středoškoláky, a z jiných školení. Druhá ze dvou tříd, které byly ten den na pořadu, byla touto 
besedou velmi zaujata. A protože jsme měli rozpracovaný nějaký konkrétní případ jedné ze 
studentek, která prožívá strach z nepříjemné životní situace, bylo nám umožněno pokračovat 
i třetí hodinu. Když jsem potom přišel dalšího dne do zbývající třídy, byla atmosféra velmi 
podobná. Mnozí zaujatě poslouchali a předkládali různé životní situace, ve kterých si neví 
rady. Zcela přirozeně pak došlo k tomu, že hodina velmi rychle uběhla, potom druhá, třetí… 
a stále bylo o čem mluvit. Tak si dohodli s učitelem ještě 4. hodinu, což bylo 2 hodiny nad 
plán. Ale všichni jsme měli po skončení velmi dobrý pocit z toho, že jsme je mohli strávit 
velmi smysluplně, zejména pak nad tím, jak oni sami mohou tvořit po následující 4 roky ve 
třídě co nejlepší kolektiv, a také nad tím, jaké jsou jejich životní hodnoty.
Na jedné besedě o AIDS na střední škole mi studenti začali dávat zajímavé otázky, např. jak 
jsem se k této práci dostal, jestli mě baví, proč to dělám atd. Byl tam s nimi i pan učitel, tak 
jsem se zpočátku trochu zdráhal začít mluvit o tom, že jako křesťan mám svou motivaci ze 
své víry v Boha. Ale po několikeré podobné otázce jsem si uvědomil, že vlastně oni sami 
k tomu míří a že nemám mít strach mluvit naplno. Řekl jsem jim tedy o tom, že jsem věřící, 
co to pro mě znamená a jak mě Bůh vede při práci. Napjatě poslouchali, někteří přikyvovali, 
někteří měli různé námitky, ale po skončení spontánně zatleskali, děkovali za skvělou besedu 
a dokonce pan učitel přišel poprosit o kontakt na mě, že by mě rád znovu pozval do školy, 
kdyby probírali zase nějaké podobné téma. Nad tím vším jsem zůstal stát jako němý. 

Podpora studentů v ČR
V roce 2005 probíhal stále náš tradiční program stipendií pro studenty evangelikálních 
teologických seminářů a institutů. Podporujeme v něm především studenty, kteří se ke 
studiu pro přípravu na svou křesťanskou službu rozhodli často až v pozdějším věku. Jedná se 
často o aktivní křesťanské pracovníky. Díky stipendiu nemusí věnovat většinu svého volného 
času zajištění základních životních potřeb. Naše stipendium jim pomůže překonat obtížné 
životní podmínky a věnovat se křesťanské práci i nadále během studia.  

Naše pomoc do zahraničí
Co o ní řekl jeden dárce:
 „…jsem velmi vděčný za tyto projekty. Velmi si vážím toho, že mohu být součástí takové 
pomoci konkrétním jedincům na druhém konci světa. Jako křesťan cítím zodpovědnost 
pomáhat…“.
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Dálková adopce PLUS

Je to náš dlouholetý projekt spolupráce s mezinárodní organizací IN Network. Jde 
o finanční podporu vzdělání konkrétních dětí z nejchudších částí světa, kde je bída i vysoká 
negramotnost. 
Tato služba nejen pokračuje, ale díky našim dárcům může i růst. 
Jako „PLUS“ děti dostávají příležitost založit svůj život na pevných hodnotách evangelia. Na 
realizaci programu se podílejí i pracovníci tamní církve. Proto je nově od 1. 1. 2005 zlomek 
prostředků podpory použit i na jejich náklady. Naši dárci také dostávají „PLUS“ ve formě 
informací o církvi a zemi, kde dítě žije. 
Mírně jsme také pozměnili dřívější název projektu „Adopce na dálku PLUS“. Důvodem je to, 
že ochrannou známku názvu Adopce na dálku ® vlastní Arcidiecézní charita Praha. Chceme 
tak předejít možným komplikacím kvůli příliš velké podobě názvu projektu. 

Podporujeme děti z Nepálu

Nepálské děti prožily nejhorší období v historii své země, když 
se maoisté střetávali s armádou a v konfliktu se ocitli i prostí lidé 
s dětmi. Všichni tam sní o bezpečné budoucnosti. 55 000 nepálských 
dětí je nuceno pracovat jako nevolníci, více než 4 000 dětí žijí na 
ulici, nejméně 400 dětí bylo zabito v maoistické „občanské válce“, 
500 dětí bylo zraněno, asi 40 000 dětí bylo přesídleno, asi 8 000 dětí 
ztratilo domov a osiřelo.
V roce 2005 jste s námi podpořili 48 nepálských dětí na 
základní škole a 4 studenty nepálské střední školy.

Nepálská dívenkaNepálská dívenka



1�

Zpráva o činnosti v roce 2005

Podporujeme děti ze slumů a chudých 
odlehlých míst na Filipínách

Většina dětí z rodin na okraji společnosti nikdy  doma nezažila 
sprchu nebo vodovodní kohoutek. Pokud vůbec mohou chodit 
do školy, ta jim málokdy poskytne učebnice. IN Network pro děti 
pořádá tábory, kde je dost vody i dalšího zabezpečení; otevírá 
miniknihovny, kde si mohou půjčovat knihy, učebnice a učit se 
používat počítač. Tato organizace se nezajímá pouze o vzdělání 
dětí, ale o prospěch celé jejich rodiny. Chudým rodinám pomáhá 
i s obživou, např. jim poskytuje rikšu (poháněnou jízdním kolem), 
s jejíž pomocí si mohou přivydělávat.
V roce 2005 jste s námi podpořili 22 filipínské děti na 
základní škole a 2 studenty filipínské střední školy.

Podporujeme děti ze slumů na Srí Lance 

Tyto děti žijí velmi chudě, bez tekoucí 
vody, bez elektřiny, bez běžných školních 
pomůcek v chatrčích na březích kanálu ve 
městě Colombo a v okolí. Během podpory 
dětí bez rozdílu vyznání se mění i jejich 
životní podmínky. Dnes už mnozí žijí lépe. 
Z kdysi podporovaných dětí se stali dospělí, 
kteří mají práci. Jejich děti spolu s dalšími 
nuznými dětmi opět navštěvují křesťanská 
centra na Srí Lance. Toto se stále opakuje 
a alespoň některým z tisíců potřebných je 
pomoženo. 
V roce 2005 jsme tento projekt zahájili 
a Vy jste s námi podpořili 4 srílanské předškoláky.

V tomto slumu žijí srílanské rodinyV tomto slumu žijí srílanské rodiny

IN Network poskytuje 
podvyživeným dětem 

mléčnou výživu
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Jsme vděční všem našim dárcům za jejich nesobeckost a štědrost! Jste součástí pomoci 
konkrétním osobám na druhém konci světa! Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat právě 
s Vámi, kdo cítíte zodpovědnost pomáhat. Děkujeme Vám za Váš vztah k podporovaným 
dětem a za Váš zájem o ně! V roce 2005 jste svou praktickou láskou měnili životy 80 dětí ve 
třech zemích.

Připravujeme podporu dětí z Ugandy
Projekt bychom rádi zahájili na jaře 2007.

Další pravidelná podpora do zahraničí

Podpora dospělých studentů biblických škol z Nepálu 
Církev v Nepálu je druhou nejrychleji rostoucí 
církví na světě. Prožívá však nedostatek vzdělaných 
pracovníků, kteří by se o rostoucí církev postarali. 
Problémem je politická nestabilita země, absence 
teologických škol v Nepálu, ale trvale také cena 
tohoto studia, které probíhá v Indii. (náklady 
představují trojnásobek nepálské průměrné mzdy). 
Jsme šťastní, že díky Vám můžeme v této podpoře 
pokračovat. Od roku 1997 mohlo díky obětavosti 
a štědrosti českých křesťanů postupně vystudovat 
biblickou školu 15 studentů. Pro tento projekt 
jsme našli dárce jak v církvích, firmách, i mezi 
jednotlivými dárci. 
V roce 2005 jste s námi podpořili 8 dospělých studentů biblických škol z Nepálu. 

Podpora křesťanských pracovníků v Nepálu
Práce církve a projekty zahraniční pomoci jsou těsně propojené. Proto stále hledáme dárce 
i pro pracovníky církve. Jsme vděční za dlouhodobého dárce. Nadto jsme díky charakteru 
Dálkové adopce PLUS schopni podporovat práci dalších pracovníků nepálské církve. 
V roce 2005 jste s námi podpořili 2 pracovnice, jedna je z východního Nepálu, druhá 
z centrální části.

Podpora  křesťanských pracovníků na Filipínách
Měsíční podpora pro 1 pracovníka církve v těchto zemích se pohybuje mezi 2350 až 3000 Kč 
měsíčně. Dálková adopce PLUS nám umožňuje podporovat práci pracovníků filipínské 
církve. V roce 2005 jste s námi podpořili 1 pracovníka z ostrova Mindoro.

Příležitostná pomoc

Sbírka „Pomozte Filipínám“ 
Sbírka sloužila na humanitární pomoc lidem postiženým tajfunem na Filipínách koncem  
r. 2004. Povodně a devastace způsobené tajfunem zasáhly také práci pobočky IN Network na 

Promoce studentů biblické školy - student 
byl podporovaný z ČR

Promoce studentů biblické školy - student 
byl podporovaný z ČR
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Filipínách. Sbírka probíhala od prosince 2004 do 30. 6. 2005. 
Celkem (včetně darů z r. 2004) jste darovali 55 762 Kč, z toho v roce 2005: 38 062 Kč.

Sbírka pro Srí Lanku na projekt 
„Vesnice Naděje“
Vlna tsunami udeřila v jihovýchodní Asii 26. 12. 
2004. Ve 3 vesnicích v oblastech Batticaloa a Ampara 
na nejvíce postižených místech Srí Lanky vytvořila 
IN Network projekt „Vesnice Naděje“. 
Tuto sbírku jsme vyhlásili až v létě 2005, protože 
jsme čekali na dokončení projektu na výstavbu 
nových domů, a pokračovala ještě v r. 2006. V r. 
2005 jsme obdrželi 2000 Kč.

Vánoční sbírka 2004  
Sbírka byla vyhlášena na konkrétní vánoční dary:
• na jízdní kola pro filipínské křesťanské pracovníky: darovali jste jim 14 300 Kč - to je na 
 4,9 jízdních kol
• na spací pytle a svítilny pro nepálské křesťanské pracovníky: darovali jste jim 27 850 Kč- 

to je na 26,6 ks spacích pytlů a svítilen
Probíhala od listopadu 2004 a končila 31. 1. 2005. Celá sbírka (včetně obnosu vybraného v r. 
2004) činila 42 150 Kč, z toho v r. 2005 bylo vybráno 13 900 Kč.

Vánoční sbírka 2005 
Opět měla konkrétní zaměření:
• na jízdní kola pro nepálské křesťanské pracovníky
• na balíčky základní pomoci pro filipínskou církev, která tak pomáhá rodinám 
 postiženým přírodními pohromami
• na vánoční košíky pro srílanské křesťany, kteří je darují rodinám ve slumech
Sbírka začala v listopadu 2005 a pokračovala ještě na začátku r. 2006. Do 31. 12. 2005 jsme 
obdrželi dary ve výši 15 820 Kč, z toho 7 000 Kč na vánoční dary pro Nepál, 4 020 Kč pro 
Filipíny, 4 800 Kč pro Srí Lanku. 

Můžete pomáhat s námi
• Můžete nám věnovat svou dobrovolnickou práci, 

svůj čas a energii. Největší potřebu máme občas 
v překladatelské práci z angličtiny i do ní. 

• Můžete se zapojit do podpory některého z našich 
projektů. Dárci od nás dostávají pravidelné zprávy.

• Podporovat můžete jednorázově nebo pravidelně. 
• Pravidelná podpora může být i částečná.
• Podporovat můžete i jako firma, škola, křesťanský 

sbor nebo jeho část, nebo libovolná skupina lidí.
• Pokud při posílání daru uvedete variabilní symbol, 

můžeme Váš dar zaúčtovat na Vámi zamýšlený 
účel. Neuvedete-li var. symbol, ani se nám neozvete 

Foto z klubové práceFoto z klubové práce

Jeden z prvních hotových domů projektu 
„Vesnice Naděje“
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a neupřesníte účel Vašeho daru, podle rozhodnutí správní rady bude Váš dar zaúčtován na 
středisko 201 (fond rozvoje).

• Vaše podpora jakéhokoliv programu zmůže mnoho! 

Zvláštní události roku 2005

Desáté výročí

Naše desáté narozeniny jsme se rozhodli oslavit společně se všemi, kdo mají vztah a podíl 
na naší práci. Našli jsme malý sál v centru Prahy, kde se 26. listopadu 2005 sešlo na šedesát 
účastníků – zakladatelů nadace, členů správní rady, bývalých i současných spolupracovníků 
a samozřejmě také našich dárců. Setkání připomínalo rodinnou atmosféru a mimo jiné se 
zde představili všichni spolupracovníci programu Zdravá mládež. Představili jsme také 
práci mezinárodní organizace IN Network a naše programy v zahraničí. Výroční setkání 
bylo tak pro nás všechny milým dárkem k narozeninám, protože narozeniny neměla pouze 
organizace, nýbrž všichni ti, kdo se na její práci podílejí.

Setkání ředitelů IN Network v USA (zpráva ředitele Petra Horáčka)

K životu a práci IN Network patří, že se pravidelně scházejí vedoucí jednotlivých poboček 
v různých oblastech k pracovním setkáním a společenství. V záři 2005 se v USA ve státu 
Washington na 4 dny sešli vedoucí poboček takzvaných „týlových“ neboli podporujících 
zemí, tedy poboček, které v rámci IN Network zajišťují financování projektů v takzvaných 
„frontových“ neboli podporovaných zemích. Jako ředitel nadace jsem na toto setkání byl 
rovněž pozván.
Jedním z důvodů pozvání je bezpochyby skutečnost, že naše česká Nadace Mezinárodní 
potřeby (jako partnerská pobočka organizace IN Network) vykonává jak dárcovskou práci, 
tak také vlastní činnost zde v České republice, je tedy „týlová“ i „frontová“ zároveň.
Toto pracovní setkání v USA bylo velkým obohacením na osobní rovině. Vždyť mnoho 
komunikace v rámci práce IN Network probíhá na virtuální rovině zejména prostřednictvím 
internetu. Je pro nás proto nadmíru cenné, když se mohou setkat lidé, kteří spolu během 
roku komunikují především pomocí e-mailů či telefonátů, a tady spolu mohou hovořit od 
úst k ústům. Naše setkání mělo proto velmi cenný osobní charakter a samozřejmě také zcela 
praktický a pracovní rozměr. Během několika dní byly nově nastaveny některé principy pro 
budoucí práci IN Network. Byl podtržen misijní a křesťanský charakter naší práce.
Všichni účastníci tohoto setkání se shodli, že společně strávený čas vnímají jako velmi 
užitečný pro další činnost svých poboček. Bylo patrné, že menší pracovní setkání skupin 
vedoucích pracovníků,  jako bylo toto, bude v budoucnu ještě více tvořit páteř práce a rozvoje 
IN Network.
Na pracovní setkání ředitelů a vedoucích pracovníků navazoval můj další týdenní pobyt 
v USA. Většinu času jsem strávil s ředitelem IN Network v USA, Rodym Rodehaverem, 
a společně jsme navštívili řadu partnerských podporujících sborů či jednotlivců. 
Všechna tato setkání přinesla přinejmenším dvojí užitek. Především bylo naším cílem, 
abychom ukázali stávajícím partnerům naší práce v USA, jakým způsobem pracujeme v České 
republice a jak se rozvíjí práce, na níž se podílejí. Posílili jsme tak naše společné vztahy. 
V některých případech jsme také oslovili nové potenciální dárce pro podporu práce v České 
republice. Druhým užitkem pro mne byla neobyčejně zbohacující možnost navázat osobní 
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vztah s ředitelem americké pobočky IN Network a s jeho rodinou a stejně tak možnost 
osobně poznat řadu církví či jednotlivců, kteří podporují naše dílo v České republice. Strávil 
jsem také nějakou chvíli s pracovníky kanceláře IN Network v USA – s lidmi, s nimiž jsem 
se doposud znal jen díky internetu. 
Závěrem mohu jen říci, že tyto dva zářijové týdny roku 2005 patří k důležitým zkušenostem 
pro práci v nadaci a pro naše skutečné a osobní partnerství s těmi, kteří jsou sdruženi 
v mezinárodní síti IN Network.     

Poděkování
Nadace je organizací, která na první pohled pracuje zejména s čísly a finančními prostředky. 
Tak je tomu samozřejmě i v našem případě a nemůže to být ani jinak. 
Přesto stejně tak platí, že život nadace je také naplněn setkáváním lidí a vzájemnými vztahy. 
Jsou to především vztahy uvnitř nadace mezi pracovníky a členy správní a dozorčí rady, kteří 
dávají svůj čas a sami sebe pro společné dílo.
Jim patří velké poděkování za to, že nadace má a udržuje svůj cíl a program, za jejich osobní 
zájem a osobní nasazení ve společném díle. Ačkoli se setkáváme na pravidelných setkáních 
obvykle pouze dvakrát do roka, je pro nás velkým osobním povzbuzením a obohacením, že 
jsou to setkání, na kterých panuje srdečná a osobní atmosféra. 
Naše poděkování patří také obdarovaným spolupracovníkům programu Zdravá mládež, kteří 
dali svůj život a své schopnosti do často velmi náročné a neobyčejně přínosné práce, která se 
dotýká životů tisíců mladých lidí. 
Chceme poděkovat také dobrovolným spolupracovníkům, kteří se podílejí na naší práci 
v nejrůznějších oblastech (zejména překladatelské činnosti) a velmi si vážíme každého 
z Vás. 
Děkujeme Vám všem, kteří se jako křesťané modlíte za naši práci i za naléhavé problémy 
v zemích, kam posíláte finanční podporu! 

Zpráva o hospodaření v roce 2005

Přehled příjmů a poskytnutých příspěvků 

Poskytnuté příspěvky 

Zdravá mládež     ....................................................................... Poskytnuté příspěvky 

Zdravá mládež celkem  .........................................................................................1 554 950 Kč

Jiná činnost
Povodně v ČR ............................................................................................................15 370 Kč

DKP Bethel Litoměřice .............................................................................................15 500 Kč

Celkem ........................................................................................................................30 870 Kč
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Podpora studentů v ČR ...........................................................................................136 000 Kč

Program podpory v zahraničí
Dálková adopce PLUS Nepál ..................................................................................351 374 Kč

Dálková adopce PLUS Filipíny ...............................................................................134 052 Kč

Křesť. pracovníci na Filipínách .................................................................................19 248 Kč

Křesť. pracovníci v Nepálu ........................................................................................76 814 Kč

Dálková adopce PLUS Srí Lanka ................................................................................8 716 Kč

Křesť. pracovníci na Srí Lance ............................................................................................0 Kč

Podpora místního rozvoje (mimořádné sbírky)  ......................................................47 945 Kč

Celkem  .....................................................................................................................638 148 Kč

Příspěvky 2005 celkem ...................................................................................2 359 968 Kč

Další výdaje nadace
Náklady na správu nadace .......................................................................................731 109 Kč

Akce hrazené ze zahraničí ......................................................................................139 091 Kč

Vlastní činnost  ........................................................................................................266 218 Kč

Celkem  ..................................................................................................................1 136 418 Kč

Příspěvky a další výdaje 2005 celkem .................................. 3 496 386 Kč
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Příjmy

Příjmy pro program podpory v zahraničí 

Dálková adopce PLUS Nepál .............................................................................486 980,00 Kč

Dálková adopce PLUS Filipíny ..........................................................................181 200,00 Kč

Křesť. pracovníci na Filipínách ............................................................................93 539,98 Kč

Křesť. pracovníci v Nepálu ...................................................................................25 714,28 Kč

Dálková adopce PLUS Srí Lanka .........................................................................21 300,00 Kč

Křesť. pracovníci na Srí Lance ................................................................................3 042,85 Kč

Podpora místního rozvoje (mimořádné sbírky do zahraničí) ............................55 882,00 Kč

Celkem .................................................................................................... 867 659,11 Kč

Příjmy pro program v ČR („Zdravá mládež“)

Příjmy z ČR

Výnosy NIF  .............................................................................................................750 069 Kč

Výnosy ČP Invest  ......................................................................................................46 339 Kč

Příspěvky církevních sborů .....................................................................................267 052 Kč

Příspěvky právnických osob    ...................................................................................47 056 Kč

Příspěvky fyzických osob ........................................................................................129 807 Kč

Celkem z ČR celkem ................................................................................ 1 240 323 Kč

Příjmy z IN Network ............................................................................... 2 049 154 Kč

Celkem  ..................................................................................................... 3 289 477 Kč

Příjmy pro oba programy celkem:  .....................................4 157 136 Kč

Výpočet dodržení max. limitu výdajů na správu nadace 
(dle našeho statutu nesmí náklady na správu nadace převýšit 35 % z poskytnutých nadačních 

příspěvků v běžném roce):

35% poskytnutých příspěvků ...................................................................................825 989 Kč

Výdaje na správu nadace .........................................................................................731 109 Kč

Rozdíl - porovnání s limitem ................................................................................. - 94 880 Kč

Limit byl dodržen = ..................................................................................................... 30,98 %
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Výrok auditora

Zpráva o hospodaření s prostředky z výnosů 
nadačního jmění z NIF

Nadační jmění

• Je to majetek vložený do nadace. Mohou jím být peněžní prostředky, cenné papíry, 
nemovité a movité věci, které splňují předpoklad trvalého výnosu. 

• Vkladatelé majetku do nadace se ho vzdávají ve prospěch účelu, kterému nadace slouží. 
• Podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech musí mít nadace při založení 

nadační jmění v minimální výši 500 000 Kč. 
• Nadační jmění registrují nadační rejstříky krajských soudů a nadační jmění nelze podle 

zákona snížit. Je nedotknutelné - nelze ho přímo použít k výplatě nadačních příspěvků 
a podobně. Slouží jen k vytváření výnosů (úroků). Z nich – a také z darů - nadace financuje 
své projekty. 

Nadační investiční fond (NIF)

• Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 na základě usnesení vlády pro účely 
budoucí podpory činnosti nadací. Vláda pro tento fond vyčlenila 1% akcií z 2. vlny 
kupónové privatizace. Tyto finanční prostředky rozdělené nadacím jsou přímým finančním 
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darem českého státu českým nadacím. Jako dárce si i český stát stanovil podmínky užití 
tohoto daru.

• Prostředky neboli příspěvky z NIF byly osvědčeným nadacím rozděleny na základě 
výběrového řízení. 

• Tyto příspěvky z NIF jsou určeny k vložení do nadačního jmění. Nadační jmění nelze 
snižovat, a proto nadace mohou na podporu různých projektů využívat jen každoroční 
výnosy příspěvků z NIF.  

• Pro hospodaření s výnosy příspěvků z NIF jsou nadacím stanoveny zákonné podmínky. 
• V souladu se smlouvou uzavřenou s Fondem národního majetku ČR musíme tento 

příspěvek v účetnictví vést odděleně, a to včetně nákladů na jeho správu a zvláštního auditu. 
• Ve výročních zprávách musíme hospodaření s příspěvkem z NIF a rozdělování jeho 

výnosů věnovat samostatnou část. 
• Současně je použití výnosů kontrolováno Fondem národního majetku ČR spolu s Radou 

vlády pro nestátní neziskové organizace.

Nadace Mezinárodní potřeby uspěla ve výběrovém řízení druhé etapy rozdělování příspěvků 
NIF  v r. 2001 na 31. místě. 
Od Fondu národního majetku nám tak byly převedeny prostředky na základě zvláštní 
smlouvy a jejích dodatků ve výši 28 265 000 Kč. Tyto jsou uloženy ve formě: 

• 22 257 233 ks Podílových listů Balancovaného fondu nadací, spravovaného ŽB Asset 
Management, a.s., Karolínská 650/1, 100 00 Praha 8, dceřinné společnosti Pioneer Investments

• 4 036 709 ks podílových listů Fondu korporátních dluhopisů společnosti Čp. Invest, nám. 
Hrdinů 1635/4, 140 21 Praha 4 v hodnotě 5 142 043 Kč. Další nadační jmění Nadace 
Mezinárodní potřeby

• Pozemek č. 865/1 na LV 4703 kat. území Litoměřice
• 121 439 ks podílových listů fondu Pioneer-Sporokonto společnosti  Pioneer česká 

investiční společnost, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8

Zpráva o hospodaření s výnosy nadačního jmění získaného 
z NIF v roce 2005

(Zpráva je zpracována dle podrobné Metodiky FNM z 20. 1. 2004)

1. Výše příspěvků z NIF

• přidělené v I. etapě převodu prostředků z NIF ..................................................... 0 Kč 
• přidělené v II. etapě převodu prostředků z NIF  ................................... 28 265 000 Kč

2. Výše příspěvků z NIF přidělené v II. etapě převodu prostředků z NIF

• určená na realizaci vlastních  grantových programů .............................................. 0 Kč 
• vložená do nadačního jmění ...................................................................  28 265 000 Kč
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3. Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění: 

• 22 257 233 ks Podílových listů Balancovaného fondu nadací, spravovaného ŽB Asset
 Management, a.s., Karolínská 650/1, 100 00 Praha 8, dceřinné společnosti Pioneer  Investments
• 4 036 709 ks podílových listů Fondu korporátních dluhopisů společnosti Čp. Invest, 
 nám. Hrdinů 1635/4, 140 21 Praha 4 v hodnotě 5 142 043 Kč.

3.1. Změny v uložení nadačního jmění v roce 2005: nedošlo k žádným změnám.

4. Výše výnosů, účetně přijatých v roce 2004  ...................................... 796 408 Kč 

5. Užití výnosů

5.1. zůstatek výnosů z minulého roku, z toho:
       částka určená na granty  .........................................................................................  0 Kč
       částka určená na správu nadace  ............................................................................  0 Kč

5.2. výše výnosů v běžném roce ( % zhodnocení) , z toho:
       částka určená na granty  .............................................................  637 126,4 Kč, tj.  80 %
       částka určená na správu nadace  ................................................  159 281,6 Kč, tj.  20 %

5.3. rozdělení výnosů v běžném roce, z toho:
       částka určená na granty  ................................................................  640 510 Kč, tj. 80 %
       částka určená na správu nadace  .................................................  159 281,6 Kč, tj. 20 %
       částka využitá na zvýšení základního jmění  ..........................................  0 Kč, tj.   0 %

5.4. zůstatek nerozdělených výnosů z příspěvku NIF, k rozdělení v roce následujícím
       částka určená na granty  .........................................................................................  0 Kč
       částka určená na správu nadace  ........................................................................... . 0 Kč

5.5. specifikace výdajů, použitých na správu nadace

Nadace Mezinárodní potřeby účtuje výdaje na správu nadace na zvláštním středisku 010 a na 
toto středisko je převáděn podíl 20% z výnosů nadačního jmění z prostředků NIF. Tím je 
ošetřeno dodržení pravidla, že uvedený podíl nesmí být vyšší. Specifikace výdajů střediska 
010 je obsažena v účetnictví nadace. 

6. Grantová pravidla

Informace o formě veřejně vyhlášených programů a podmínkách rozdělování nadačních 
příspěvků (grantů) v roce 2005: 
Veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků bylo vyhlášeno od 1. 1. 2005 do 25. 2. 2005 
prostřednictvím našich webových stránek a Grantového kalendáře ICN. 

Zaměření grantů bylo popsáno takto:  
• Podpořeny budou především projekty, zaměřené na oblast přednáškové činnosti na 

školách a volnočasových aktivit mládeže.
• Má se jednat o činnost v souladu s naším hlavním programem podpory s pracovním 
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názvem „Zdravá mládež“. 

• Výše rozdělovaných prostředků nebyla známa ani určena. 
• Výše jednotlivého příspěvku nebyla omezena a může být použita na osobní i jiné 

náklady. 

Byly vyhlášeny tyto podmínky pro poskytování nadačních 
příspěvků
 
I. Cíl programu
  
Cílem programu je primární prevence rizikového jednání mládeže, pomoc k nalezení 
kladných hodnot a vzorců jednání. 
 
II. Kdo může žádat o nadační příspěvek

Žádat mohou organizace registrované na území České republiky jako:
a) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví 
b) církve
c) jednotlivci
 
III. Projekty a oblasti, které budou podporovány

Podpořeny budou projekty, které se shodují se zaměřením programu, který nadace 
pracovně nazývá Zdravá mládež: přednášková činnost na školách a organizace 
volnočasových aktivit pro mládež.  
 
IV. Podmínky žádosti o nadační příspěvek

a) žádost se podává v českém jazyce
b) doporučení a podpora ze strany orgánů místní správy a odborníků je vítána
c) Nadace Mezinárodní potřeby neposkytuje příspěvky na projekty zpětně!

V. Kritéria posuzování projektu
 
1.
a) shoda s posláním nadace Mezinárodní potřeby a programem „Zdravá mládež“ 
b) závažnost problému, který je řešen
c) přínos pro cílovou skupinu
d) rozpočet projektu, spoluúčast místního sboru

2. 
a) jasně definované cíle a výsledky projektu 
b) zkušenosti, samostatnost a životaschopnost organizace 
c) předpoklady řešitelů a jejich spolupracovníků na základě dosavadních zkušeností

7. Výsledky výběrového řízení - přehled příjemců grantů a přidělené částky 
Do veřejného kola se přihlásilo platných 24 projektů.
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Správní rada na svém řádném zasedání dne 14. 4. 2005 v Praze schválila poskytnutí 
následujících příspěvků z výnosů NIF takto:  
1. Občanské sdružení Filadelfia, Horáček Vojtěch ................................................. 78 000 Kč
2. Občanské sdružení Jaspis, Čechák Martin ........................................................... 78 000 Kč
3. Maják o.p.s., Müller Patrik .................................................................................... 60 000 Kč
4. Sbor Církve Bratrské v Chrudimi, Krampota František ...................................... 78 000 Kč
5. Sbor Křesťanského společenství Děčín, Pabián Pavel  ........................................ 78 000 Kč
6. Občanské sdružení Unie Kompas, Baštecká Lucie  ............................................. 45 000 Kč
7. Občanské sdružení Unie Kompas, Stavjaník Martin  .......................................... 85 510 Kč
8. Občanské sdružení ZIP, Říman David  ................................................................ 78 000 Kč
9. Občanské sdružení Den - Pavučina, Ivo Neuvirt  ............................................... 60 000 Kč

8. Zpráva auditora

(Ze zprávy auditora pro zvláštní účely)

Souhrn darů od našich dárců z ČR do 31. 12. 2005
Firmy a společnosti:  
Bisport s.r.o., Týnec nad Sázavou ............................................................................. 16 800 Kč  

Hewlett - Packard  ....................................................................................................(věcný dar)  
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Kalibr Group, Teplice ................................................................................................. 6 000 Kč 

LUDOPRINT CZ, s.r.o., Staré Hradiště  ....................................................................... 700 Kč 

M2 CZ, s.r.o., Brno ......................................................................................................... 700 Kč 

NESPO plus, s.r.o. , Teplice ....................................................................................... 6 000 Kč 

Pekárna Tanvald, Schneider & spol.  ........................................................................ 17 000 Kč 

PETE Petr Michal, Liberec ............................................................................................. (sleva)

Peukert Milan, Smržovka  .......................................................................................(věcný dar)  

ROMANČÍK servis rtg techniky , Liberec  ................................................................ 2 000 Kč 

SATO Tanvald, spol. s r. o., Tanvald  ............................................................................ (sleva) 

Sebatrans, Smržovka  ................................................. (bezplatný pronájem ve výši 3 570 Kč)  

TFnet, s.r.o., Železný Brod ............................................................................................ (sleva)  

Trans World Radio, Brno  ....................................................................... (zapůjčení prostorů) 

 

Školy:  
SOŠ a SOU obchodní a oděvní, Bystřice pod Hostýnem  ......................................... 5 400 Kč 

Střední průmyslová škola Uherské Hradiště ............................................................ 19 200 Kč 

Střední zdravotnická škola Kroměříž  ........................................................................ 8 400 Kč 

Základní škola, Střílky  ................................................................................................ 8 400 Kč 

Základní škola, Vlachovice ......................................................................................... 8 400 Kč 

 

Křesťanské církve nebo jejich části: 
Apoštolská církev, Brno  ............................................................................................. 4 000 Kč

Apoštolská církev, Havířov  ...................................................................................... 53 040 Kč

Bratrská jednota baptistů, Blansko .............................................................................. 7 000 Kč

Bratrská jednota baptistů, Brno ................................................................................... 6 000 Kč

Bratrská jednota baptistů, Karlovy Vary ................................................................... 18 000 Kč

Bratrská jednota baptistů, Kroměříž ......................................................................... 18 360 Kč

Bratrská jednota baptistů, Zlín .................................................................................. 36 000 Kč

Církev bratrská, Benátky nad Jizerou ......................................................................... 8 400 Kč 

Církev bratrská, Bohumín  ........................................................................................ 21 400 Kč 

Církev bratrská, Hradec Králové (Nedělní besídka)  ................................................ 8 400 Kč 

Církev bratrská, Chrudim  ......................................................................................... 36 000 Kč 

Církev bratrská, Kolín (Klub Benjamín) .................................................................... 8 400 Kč

Církev bratrská, Letovice ............................................................................................. 6 300 Kč

Církev bratrská, Litomyšl ............................................................................................ 3 962 Kč

Církev bratrská, Náchod .............................................................................................. 5 400 Kč

Církev bratrská, Praha 6 ............................................................................................. 16 800 Kč

Církev bratrská, Říčany ................................................................................................ 9 800 Kč

Církev bratrská, Ústí nad Labem ................................................................................. 6 300 Kč

Evangelická církev metodistická, Plzeň 1 - Lochotín  ............................................... 8 700 Kč
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Evangelická církev metodistická, Protivín  ................................................................ 6 300 Kč

Jednota bratrská, Benešov  ........................................................................................ 10 600 Kč

Jednota bratrská, Česká Lípa ....................................................................................... 1 240 Kč

Jednota bratrská, Dobřív  ............................................................................................ 2 900 Kč

Jednota bratrská, Choceň  ........................................................................................... 1 000 Kč

Jednota bratrská, Liberec ........................................................................................... 21 600 Kč

Jednota bratrská, Týnec nad Sázavou  ...................................................................... 24 000 Kč

Jednota bratrská, Ústí nad Orlicí ................................................................................. 1 150 Kč

Jednota bratrská v ČR ............................................................................... (zapůjčení nábytku)

Křesťanská mládež při far. Nanebevzetí P. Marie, Praha – Strahov ......................... 8 400 Kč

Křesťanské společenství, Krupka  ............................................................................. 36 000 Kč

Křesťanské společenství, Liberec ................................................................................ 5 600 Kč 

Křesťanské společenství, Praha  .................................................................................. 7 200 Kč 

Křesťanský sbor, Brno  .............................................................................................. 17 400 Kč 

Křesťanský sbor, Ostrava - Kunčičky ........................................................................ 13 400 Kč 

Opavské společenství křesťanů Cesarea, Opava ...................................................... 11 900 Kč 

Slezská církev ev. a.v., Albrechtice (Nedělní besídka) ............................................. 2 800 Kč 

Slezská církev ev. a.v., Guty ...................................................................................... 20 160 Kč

Slezská církev ev. a.v., Oldřichovice (Nedělní besídky) ........................................... 8 400 Kč 

Další dárci:  
Alda Václav  ................................................................................................................. 9 000 Kč 

manželé Bělíkovi, Bystřice p. Hostýnem ....................................................................... 500 Kč

Beneš Jiří Doc. MUDr., CSc., Praha ............................................................................ 2 800 Kč 

Beňa Ladislav Ing., Litomyšl  .................................................................................... 10 800 Kč 

Beňová Lenka MUDr., Litomyšl ................................................................................. 8 400 Kč 

Beránková Petra, Polná  ............................................................................................... 8 400 Kč 

Bernatziková Věra, Praha ............................................................................................ 8 400 Kč 

Biolek Jaromír, Týnec nad Sázavou ............................................................................ 8 400 Kč 

manželé Bořilovi, Bukovany  .................................................................................... 10 400 Kč 

Braha Petr, Kynšperk nad Ohří  .................................................................................. 8 000 Kč 

manželé Bužgovi, Ostrava  .......................................................................................... 2 400 Kč 

manželé Ciesarovi, Smilovice ..................................................................................... 8 400 Kč 

Czopniková Erika, Albrechtice ................................................................................... 1 000 Kč 

manželé Čechákovi, Kroměříž  ................................................................................... 4 200 Kč

manželé Dittrichovi, Praha  ......................................................................................... 1 500 Kč 

Dostrašil Daniel, Ústí n. Orlicí ................................................................................... 2 000 Kč 

Drbal Vladimír, Brno  .................................................................................................. 1 500 Kč 

Drbalová Jana Mgr., Brno ............................................................................................ 1 000 Kč 

Dvořáčková Zuzana, Moravany  ................................................................................. 9 400 Kč 
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Fejfarovi Zdeněk a Milada, Liberec  ........................................................................... 3 000 Kč 

Fojciková Lucie, Český Těšín  .................................................................................... 4 200 Kč 

Frček Miroslav, Písek .................................................................................................. 8 400 Kč 

Haas František, Jablonec nad Nisou  .......................................................................... 6 000 Kč 

Hampl Bohumil Ing., Brno  ......................................................................................... 9 000 Kč 

Havlová Barbora, Praha  .............................................................................................. 1 050 Kč 

Heczková Marie, Třinec .............................................................................................. 6 000 Kč 

Herajnová Irena, Praha  ............................................................................................... 1 000 Kč 

Horáček Petr, Kroměříž ........................................................................................15 000,54 Kč 

manželé Janatovi, Oldřichov v Hájích ........................................................................ 8 400 Kč 

Kabatnik Daniel Ing., Kynšperk nad Ohří ............................................................... 10 500 Kč 

manželé Kalabusovi, Kroměříž ...................................................................................... 200 Kč 

Klement Petr MUDr., Praha  ..................................................................................... 14 400 Kč 

Kodet Josef, Praha  ......................................................................................................... 700 Kč 

Koňař Václav, Hošťálková ......................................................................................... 10 400 Kč 

manželé Kořístkovi, Ostrava ....................................................................................... 6 200 Kč 

Koukolová Andrea, Praha  .......................................................................................... 1 200 Kč 

Kovanic Jan Ing., Praha  .............................................................................................. 1 500 Kč 

Krejza Michal Ing., Píšťany ............................................................................................ 720 Kč 

manželé Laifr D. a Náměstková I., Roztoky  ............................................................. 2 100 Kč 

Lamr Václav, Praha  ........................................................................................................ 900 Kč 

Lamrová Blanka, Praha .............................................................................................. 17 400 Kč 

Machová Miluše Ing., Chotutice .................................................................................... (sleva)  

manželé Maňáskovi, Bohumín  ................................................................................... 8 400 Kč 

Mareš Josef Ing., Beroun  ............................................................................................ 5 470 Kč 

Micková Věra, Zlín  ..................................................................................................... 4 700 Kč 

Mocek Vladimír, Praha ................................................................................................ 8 400 Kč 

manželé Motykovi, Ostrava ........................................................................................ 3 600 Kč 

Musilová Věra RNDr., CSc., Brno .............................................................................. 2 100 Kč 

manželé Müllerovi, Vikýřovice  .................................................................................. 8 400 Kč 

Němečková Jaroslava Mgr., Lovosice ......................................................................... 9 400 Kč 

manželé Novákovi, Zlín  ............................................................................................. 4 200 Kč 

manželé Ondruchovi, Otrokovice .............................................................................. 4 200 Kč 

Pecka Oldřich, Praha  .................................................................................................. 8 400 Kč 

manželé Penkalovi, Ostrava ........................................................................................ 2 400 Kč 

Pilná Alena, Frýdlant  .................................................................................................. 1 800 Kč 

Pokorná Blanka, Brno .................................................................................................. 9 400 Kč 

Ponka Josef, Lomnice n. Popelkou ............................................................................. 4 800 Kč 

manželé Prchalovi, Havlíčkův Brod ........................................................................... 8 400 Kč 

Ptáčková Marta, Kolín  .............................................................................................. 11 000 Kč
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Rakowská Beáta  ........................................................................................................... 1 000 Kč 

manželé Raušovi, Brno ................................................................................................ 8 400 Kč 

Rejsilová Zdeňka  ........................................................................................................... 200 Kč 

Rucký Evald Mgr., Liberec ............................................................................................. 500 Kč 

manželé Řehovi, Zlín / Kanada .................................................................................. 5 600 Kč 

Říha Vlastimil Ing., Velim  .......................................................................................... 6 100 Kč 

Sommerová Danuše, Kroměříž ...................................................................................... 600 Kč 

manželé Supikovi, Třinec  ......................................................................................... 16 800 Kč 

Szkanderová Ivona, Hor. Lomná ................................................................................ 4 200 Kč 

Šaratová Miroslava, Zlín  ............................................................................................. 8 400 Kč 

Šeda Josef, Unkovice  .................................................................................................. 7 700 Kč 

manželé Šípovi, Příbram................................................................................................. 500 Kč 

manželé Škvorovi, Týnec n. Sázavou ......................................................................... 8 400 Kč 

manželé Štěpánovi, České Budějovice ..................................................................... 16 800 Kč 

Štrajtová Jana, Brno  ..................................................................................................... 4 200 Kč 

Švecová Alena Mgr., Praha .......................................................................................... 4 320 Kč 

manželé Švirákovi, Zlín ............................................................................................... 4 200 Kč 

Teuberová Zuzana MUDr., Praha ............................................................................... 1 050 Kč 

Turek Pavel ml. a křesťané z Třemošnice .................................................................. 8 400 Kč

Vaněk Jiří Mgr., Tábor  .............................................................................................. 18 400 Kč 

Vaňková Simona, Praha .................................................................................................. 700 Kč 

Veselých, Benešov  ...................................................................................................... 8 400 Kč 

Viktorová Pavla, Praha ................................................................................................ 7 200 Kč 

Vimpelová Jiřina, Žatec ............................................................................................... 9 400 Kč 

Vlasák Martin a skup. studentů, Liberec .................................................................... 1 400 Kč 

rodina Vodičkova, Praha  .......................................................................................... 26 700 Kč 

Voltová Alena, Praha  .................................................................................................. 4 200 Kč 

manželé Zavadilovi, Mladá Boleslav ........................................................................ 16 800 Kč 

Zemanová Daniela RNDr., Brno  ............................................................................... 8 400 Kč 

Zvánovcová Jitka Mgr., Praha  .................................................................................... 8 400 Kč 

Za všechny dary Vám velice děkujeme 
a přejeme Vám, aby i Vaše potřeby byly 

naplněny!

Tuto výroční zprávu zpracovali zaměstnanci Nadace Mezinárodní potřeby pod vedením 
ředitele Mgr. Petra Horáčka.



Zde se schází jedna filipínská církev

Z T-klubu ve Zlíně (práce Martina Stavjaníka a Lucie Baštecké)



Nadace Mezinárodní potřeby

Hlavní 91, Smržovka, p. 468 41 Tanvald
tel.:  483 394 202, fax: 483 394 031
mobil:  +420 732 373 573 (ředitel)
 +420 603 531 138 (koordinátorka)

E-mail: incz@incz.info
URL: www.incz.info
IČ:  63836831

Bankovní spojení: 
Živnostenská banka Liberec, Číslo účtu: 139513054/0400

Jsme členem České evangelikální aliance. Jsme zapsání v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, pobočka Liberec, oddíl N, vložka 68.

Podporujeme děti ze srílanského  křesťanského Harrisonova centra

... když jsme na tom teď lépe, měli bychom pomoci někomu, kdo je na tom hůř.
R.K.

Sledujte www.incz.info
IN Network: www.innetwork.org (anglicky)


