Nadace Mezinárodní potřeby
člen mezinárodní sítě

Program Zdravá mládež
– přednášíme etiku
na českých školách

Kobe z Filipín chodí do školy díky dárci z ČR. Jeho tatínek ochrnul a ztratil práci řidiče.

I.N. Network: www.innetwork.org (anglicky)

Nadace Mezinárodní potřeby

Dálková adopce PLUS®
Nepál
Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová
Filipíny
tel.:
(+420) 483 394 202
Srí Lanka
mobil:
(+420) 732 373 573 (výkonný ředitel)
Uganda
(+420) 603 531 138 (projektová manažerka)
web:
www.mezinarodni-potreby.cz
www.dalkova-adopce.cz
www.incz.info
E-mail: incz@incz.info
facebook: www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
IČ:
63836831
Č. účtu: 139513054/2700, UniCredit Bank Liberec
Jsme členem České evangelikální aliance, Křesťanské misijní společnosti a mezinárodní sítě I.N. Network.
Jsme zapsáni v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N 231.

Jitka Kultová (Plzeň) při přednášce

Srílanské děti podporované ve studiu přivítaly návštěvníky I.N. Network vlajkami
národních států. Na snímku je Mgr. Petr Horáček a chlapec s českou a britskou vlajkou.

Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Nadace Mezinárodní potřeby je nezávislá česká nadace a současně plnoprávný člen
mezinárodního sdružení I.N. Network. Od svého vzniku v r. 1995 jsme poskytli 32,6
milionů Kč nadačních příspěvků, z toho v roce 2010 celkem 3 945 157 Kč.
Rozvíjíme dva hlavní programy:
• V programu „Zdravá mládež“ přednášejí na českých školách s naší podporou profesionální
lektoři o etických tématech a tak pomáhají mladým lidem najít pevné životní hodnoty.
• V programu „Dálková adopce PLUS® a další pomoc do zahraničí“ poskytujeme cílenou
podporu dětem v nejchudších částech světa. Děti tak mají možnost získat vzdělání a lepší
šanci pro život. S programem je spojena řada širších křesťanských aktivit, odtud přídatek
PLUS.
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Zpráva o činnosti v roce 2010

Úvodní slovo: člen správní rady
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva nám odpověděl na naše otázky:

1. Navštívil jsi kromě Nepálu všechny projekty, které
podporujeme v programu Dálková adopce PLUS®. V čem
vidíš na základě vlastní zkušenosti smysl a užitek této práce?
Každý někdy prožívá pocit bezmoci při setkání s chudobou
a utrpením, a vnímáme to nejvíc při sledování zpráv z jiných částí
světa. Měřítko chudoby je v každé zemi jiné: v Německu se považuje za chudého každý s příjmem
nižším než 938 eur (23 000 Kč), zatímco téměř polovina světové populace má méně než dva dolary
na den (34 Kč). Každý desátý člověk na světě pak musí vystačit s méně než jedním dolarem na den
a v některých afrických státech činí podíl těchto lidí 60–70 %. Desítky humanitárních organizací se
snaží pomáhat, nicméně přísun materiální pomoci problém ulehčuje jen nepatrně, a zdaleka ho
neřeší.
Na práci Nadace Mezinárodní potřeby mě doopravdy fascinuje příležitost pomáhat potřebným
efektivně. Jedno přísloví říká: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho chytat ryby
a nasytíš ho na celý život.“ Program Dálkové adopce PLUS® umožňuje získat vzdělání dětem,
jejichž rodiče by si to jinak nemohli dovolit. Dítě může díky podpoře dárců chodit do školy, dostane
pomůcky, stravu a lékařskou péči. To doslova a do písmene promění jeho osud, přesměruje jeho
život. A pro nás je důležité, že se k této životy proměňující službě může připojit prakticky každý.
Při pohledu na nouzi třetího světa nemusíme propadat beznaději. Mám skeptický názor
na programy, které dodávají jen potraviny, deky a materiál. Chceme-li pomoci skutečně, je třeba
lidem zprostředkovat rozšiřování jejich duchovního obzoru a proměnu myšlení, to znamená
umožnit jim vzdělání a přinést dobrou zprávu. Dobrou zprávu, že i když jsi na tom špatně a připadáš
si sám, je tu někdo, kdo na tebe myslí, má tě rád a podává ti pomocnou ruku. I když ho neznáš, je tu
někdo, kdo ti pomáhá.

2. Které setkání v projektech v zahraničí Tě nejvíce osobně oslovilo a obohatilo?
Každé setkání je inspirativní a neopakovatelné. Od rozhovorů s těmi, kdo navštěvují rodiny,
předávají pomoc, věnují se dětem nebo zařizují veřejně přístupné knihovny, až po rodiče, kteří –
ačkoli pracují celý den – by bez pomoci Nadace Mezinárodní potřeby nemohli své děti do školy
poslat.
Nejvíce na mě však působila setkání s dětmi. Ani náznak toho, co někdy mohu slyšet od českých
dětí, že je škola nebaví, je to otrava a lépe, kdyby nebyla… Děti z vrchoviny Mascap na Filipínách,
z vesnice Buikwe u Viktoriina jezera v Ugandě či slumu Badowitta na předměstí srílanského
Mount Lavinia, ty všechny škola velice baví a jsou rády, že do ní mohou chodit. Přemáhající je jejich
radost ze setkání s námi – nezřídka měly domov vyzdobený fáborky a uvítacími plakáty, neuměle
nakreslenými barevnými pastelkami. Dopisy a fotografie od dárců střeží jako oko v hlavě a vyrábějí
si na ně zvláštní krabičky polepené lesklým papírem.
Ve slumu Balubad na okraji filipínské Marikiny jsme navštívili rodinu po povodni, která jim zaplavila
domek. Dva dny čekali na střeše bez jídla a pití, než se dostali do evakuačního tábora. V domě zůstal
metr bahna a přišli o všechno. Pro malou Danie Ann byla největší tragédií nikoli ztráta hraček, ale
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že přišla o dopis a fotografii svého dárce… Chtěl bych každého povzbudit, aby „svému“ dítěti občas
napsal. Pro děti je to důležité, dopisů si váží a mají z nich velkou radost. Nejlépe na stroji nebo
počítači, protože náš rukopis těžko luští, a potěší je i foto naší rodiny nebo města.

3. Jsi ve správní radě téměř od samého počátku, více než 16 let. Co Tě na této práci
nejvíce motivuje?
Vlastně jsem to už vyjádřil.
Nadace Mezinárodní potřeby
nabízí
unikátní
možnost
pomáhat ne pouze materiálně,
ale podporou vzdělání zásadním
způsobem proměňuje a pozitivně
ovlivňuje životy dětí, které
neměly tolik štěstí jako my.
V jiných programech pomáhá
nadace mladým lidem v České
republice zorientovat se v životě
a představuje jim jiné než
konzumní hodnoty a kvality
života. Být součástí této rostoucí
služby je čest a výsada.

ThMgr. Ing. J. Pleva hovorí pri bohoslužbe na Filipínách.

Vznik, zakladatelé

Nadace Mezinárodní potřeby byla založena zřizovací listinou podle § 20b Občanského
zákoníku zřizovateli Danielem Hejzlarem a Vladimírem Mockem.
Jsme křesťanskou organizací, která nespadá pod žádnou konkrétní církev.
Jsme členem České evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti.
Působíme celorepublikově i s dosahem do zahraničí, přičemž v ČR ani v zahraničí nemáme
žádnou pobočku, ale pracujeme výhradně z našeho sídla.

Účel a poslání nadace

Nadace Mezinárodní potřeby vznikla v ČR v roce 1995 jako organizace pomáhající místním
křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia. Podporujeme všestrannou veřejně prospěšnou
činnost křesťanů v ČR i v zahraničí.

Registrace

Nadace vzniká ze zákona dnem zápisu do nadačního rejstříku. Rejstřík je veřejným
seznamem; jeho součástí je i statut nadace a výroční zpráva.
Nadace Mezinárodní potřeby je podle zákona o nadacích č. 227/1997 Sb. zapsána
v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 231 (od 18. 4.
2011). Změna Krajského soudu je daná tím, že nadace v únoru 2011 přesídlila ze Smržovky
(okr. Jablonec nad Nisou) do České Třebové (okr. Ústí nad Orlicí).
Předchozí registrace:
- od 22. 3. 1999 až do 17. 4. 2011: v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, pobočka Liberec, oddíl N, vložka 68;
- od 23. 7. 1997 u občanskosprávního odboru Obvodního úřadu Praha 9 pod čj. 88/97;
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- od 10. 10. 1995 do 21. 7. 1997 u občanskosprávního odboru Obvodního úřadu v Praze 10.
Nadace Mezinárodní potřeby se zaregistrovala také v nepovinných veřejných databázích:
– Katalog neziskovek – na http://neziskovky.cz/katalog/ (portál o. p. s. Neziskovky.cz),
– Evidence nestátních neziskových organizací (ENNO) – na www.isnno.cz (je součástí
Portálu veřejné správy ČR).

Kontaktní údaje

Najdete je na zadní straně obálky. Pozor, nepřehlédněte jejich změnu! Nadace se v únoru
2011 přestěhovala ze Smržovky do České Třebové.

Mezinárodní spolupráce

Nadace Mezinárodní potřeby je plnoprávným členem mezinárodního společenství
I.N. Network. Je to křesťanské sdružení více než 33 nezávislých národních organizací.
Celý název zní The Inter-National Needs Network Incorporated (www.innetwork.org).
Náš program Dálková adopce PLUS® a jiná podpora do zahraničí probíhají v místních
partnerských pobočkách této organizace. Klíčovou hodnotou I.N. Network je to, že práci
v každé zemi řídí a provádějí výhradně místní lidé. Ti vědí nejlépe, jaké jsou potřeby
jejich lidí, vědí, jak jim sloužit. I.N. Network má své pobočky v dárcovských („týlových“)
zemích, které získávají finanční prostředky na podporu vybraných projektů v organizacích
podporovaných („frontových“) zemí.
Pouze v České republice zastáváme od samého počátku obě uvedené role. V roce 2010 se
k našemu příkladu připojila I.N. Network na Slovensku, která původně vykonávala pouze
frontovou činnost.
V současné době I.N. Network spojuje partnerské organizace v následujících zemích:
Dárcovské („týlové“) země:
Austrálie, Česká republika (jako Nadace Mezinárodní potřeby), Holandsko, Kanada,
Monako, Nový Zéland, Slovensko, Švýcarsko (francouzsky mluvící oblast), USA, Velká
Británie.
Podporované („frontové“) země:
Bangladéš, Bougainville, Bulharsko, Burkina Faso, Česká republika (jako Nadace
Mezinárodní potřeby), Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Egypt,
Etiopie, Filipíny, Ghana, Indie, Indonésie, Keňa, Kolumbie, Nepál, Papua Nová Guinea,
Rumunsko, Slovensko, Srí Lanka, Togo, Turecko, Uganda, Vietnam, Zambie.

Správní rada
Jiří Krejčí – předseda správní rady, misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci
s mládeží

ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva – podnikatel, později správce Sboru Bratrské jednoty

baptistů v Litoměřicích
Ing. Miloš Rauš – ředitel společnosti ANETE, s. r. o., v Brně
MUDr. Martin Zavadil – lékař
Ing. Otakar Vožeh – přísedící z titulu své funkce: pracovník Mezinárodní kanceláře I.N.
Network jako koordinátor pro střední a východní Evropu, člen Mezinárodní správní rady
I.N. Network
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Dozorčí rada

V roce 2010 pracovala dozorčí rada ve složení:
Miroslava Bartošková – předsedkyně dozorčí rady, účetní firmy ARI-EKONOM, s. r.
o., v Brně
Ing. Eva Šviráková, Ph.D. – koordinátorka projektů Komunikační agentury, Fakulta
multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Lydie Halamová – zaměstnankyně ústředí Jednoty bratrské

Předání štafety v dozorčí radě

Současnou podobu naší nadace tvořili
kromě zaměstnanců lidé, kteří nám
po dlouhý čas pomáhali svými vysoce
odbornými znalostmi a vlastním nasazením
jako dobrovolníci. Někteří z nich poté,
co vykonali velký díl své práce, předávají
štafetu dalším. Mezi ně patří i 2 členky
dozorčí rady.
Miroslava Bartošková vedla naši dozorčí
radu od roku 2002. Za jejím působením
zůstává silná stopa zejména v uspořádání
účetních postupů, vnitřních směrnic
a mnoho dalšího. Mirka pro naši práci
nasadila své cenné profesní zkušenosti
z účetnictví. Po osmi letech práce ohlásila
svůj odchod na konci roku 2010, práci Poděkování pro Mirku Bartoškovou (vpředu).
předala novým kandidátkám osobně na jaře Vzadu zleva Violeta Osouchová, Slavomila
2011.
Švehlová, Eva Šviráková
Lydie Halamová pracovala v dozorčí radě 6
let. Přinesla si s sebou jedinečné zkušenosti z mnohaletého působení v roli projektové
manažerky Nadace Euronisa v Liberci. Díky její práci jsme pozvedli formální postupy
našich grantových procesů. Také Lydie nás na konci roku 2010 požádala, abychom za ni
hledali náhradu.
Děkujeme Mirce i Lydii za vykonanou práci. Naše pracovní setkání byla obohacením nejen
pro provoz nadace, ale i pro nás všechny osobně – budeme na ně rádi vzpomínat.
Novými dvěma členkami dozorčí rady byly na základě rozhodnutí správní rady z 30. 3.
2011 jmenovány:
Ing. Violeta Osouchová – předsedkyně dozorčí rady, ekonomka zahraničních projektů
Masarykovy university v Brně
Slavomila Švehlová – tlumočnice a překladatelka s mnohaletými dobrovolnickými
zkušenostmi s účetnictvím pro církev

Další spolupracovníci
Ing. Miluše Machová – externí účetní
Ing. Vlastimil Říha – externí daňový poradce
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Zaměstnanci
Mgr. Petr Horáček – výkonný ředitel – řízení organizace a vedení programu Zdravá

mládež (od r. 2001);

Daniela Horáčková – projektová manažerka – vedení programu Dálková adopce PLUS®
a péče o administrativní zázemí (od r. 2002);

Eliška Horáčková – samostatná administrativní pracovnice – částečný úvazek (od r.
2009).

Co vlastně nadace dělá?

Nadace je dle znění zákona sdružením majetku. Zní to odcizeně, ale vyjadřuje to skutečnost,
že nadace pracují především s finančními prostředky, které směrují do dobročinných
programů.
Veřejnost obvykle zná především občanská sdružení, což je nejrozšířenější forma
neziskové organizace. Jak již z názvu vyplývá, jsou to sdružení lidí, kteří chtějí společně
něco vykonat. Na jejich úrovni probíhá konkrétní program a činnost, proto jsou většinou
více „vidět“.
Také naše nadace pracuje v těsné součinnosti s neziskovými organizacemi a poskytuje jim
finanční podporu, pečuje o publicitu jejich práce, dává zpětnou vazbu dárcům.
Z jiného úhlu pohledu je předmětem činnosti nadací dobročinnost. Za každým dárcem
a darem je skryt úmysl dárce vykonat dobro. Můžeme být skeptičtí, zda úmysl konat dobré
stačí ke změně věcí. Jistě – v historii najdeme i příklady, kdy byl dobrý úmysl zneužit.
Lze ale vymazat ze srdce stopu, kterou tam zanechá rozhodnutí pomoci? Není srdce toho,
kdo přiložil ruku k dobrému dílu, obohaceno – tak jako jeho dar slouží k dobrému? Věříme,
že nic dobrého, co jsme vykonali, se nemůže ztratit.

Z kanceláře nadace

Naším prvním cílem je být všem dárcům
spolehlivými partnery. Je to zároveň velká výzva,
protože ve všech programech pracujeme s velkým
počtem údajů a finančních pohybů.
V roce 2010 jsme pokročili v budování vlastního
databázového systému na bázi Microsoft Access,
který umožňuje stále kvalitnější administraci
našich programů. Náš velký dík patří Ing. Václavu
Čejkovi, který za symbolickou odměnu vykonal
na naší databázi ohromný kus vysoce odborné
práce. Na straně nadace nese břímě budování
i správy systému Daniela Horáčková.

Nadace Mezinárodní potřeby slouží už 15 let

Ing. Václav Čejka a Daniela Horáčková
při konzultaci databázového systému

Desátého října 2010 uplynulo 15 let od první registrace nadace. V roce 2010 jsme vytvořili
nové logo a nově jsme upravili webové stránky. Zakoupili jsme dvě webové domény, které
nám pomohou v lepším umístění při vyhledávání na internetu:
www.dalkova-adopce.cz
www.mezinarodni-potreby.cz
Na dalším rozvoji naší práce (nejen vzhledu) průběžně vytrvale pracujeme.
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Zpravodaj Čerstvé zprávy
Vydávání našeho zpravodaje se ustálilo na 2x roční interval, a to na jaře (obvykle koncem
dubna nebo začátkem května) a na podzim (obvykle koncem října nebo začátkem listopadu).
Nejnovější vydání i starší čísla najdete na našem webu v části Náš zpravodaj.

Setkání ředitelů týlových poboček I.N. Network v roce 2010

Výkonný ředitel nadace Mgr. Petr Horáček se již potřetí zúčastnil setkání s kolegy z šesti
„týlových“ poboček I.N. Network (USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie,
Monako) v Malibu u Los Angeles v USA. Osobní setkání týlových ředitelů jsou vzácnou
příležitostí prohovořit důležité body v naší práci, hledat cesty k lepší práci organizace,
poučit se navzájem z práce kolegů.

Pomoc dobrovolníků v r. 2010

Máme velkou čest pracovat v nadaci ve spojení s lidmi, kteří dávají své peníze anebo svůj
čas, kapacitu a často vysoce cenné schopnosti ve prospěch společného díla. Dobrovolnická
pomoc posílila kapacitu nadace za léta způsobem, který lze sotva v několika řádcích
vystihnout.
Vděčíme Vám za opravdu mnoho. Mezi dobrovolníky je samozřejmě třeba počítat také ty,
kdo nám poskytují své služby za zlomek komerční ceny.

Svou dobrovolnou prací nám v r. 2010 pomohli:
Bartošková Miroslava, Brno

Bíca Jan, Praha 1

Bořil Pavel, Týnec nad Sázavou

Gabriela a Jan Čaputovi, Brno

Čejka Václav Ing., Ph.D., Liberec 14 	

Dadák Dušan, Prostějov

DeNe Group, s.r.o., Brno 	

Drápelová Lenka, Háj ve Slezsku

Halamová Lydie, Liberec II 	

Hanáková Nina Mgr., Brno

Haplová Vladimíra Mgr., Ostrava-Poruba 	

Holas Lukáš, Frýdlant

Chocholaty Pavel & Vera, Chino Hills, USA

Chrastinová Petra, Zdounky

Janoušková Petra, Nový Jičín 	

Jemelíková Veronika, Lipník nad Bečvou

Krejčí Jiří, Brno 	

Krysová Hana, Tachov

Luzarová Kateřina, Ostrava – Zábřeh 	

Lynn Lamont-Reha Bonnie Mrs., Delta, BC, Canada

Macák Jakub, Otrokovice 	

Marvánová Blanka, Brno

Miloš a Kamila Matysovi, Brniště 	

Motyková Kamila, Ostrava – Poruba

Pleva Jan Ing., Veselá – Mnichovo Hradiště 	

Pleva Jaroslav ThMgr. Ing., Litoměřice

Pleva Vítězslav, Litoměřice 	

Porubský Milan, Hejnice

Rauš Miloš Ing., Brno 	

Rojar Libor Mgr., Uherský Ostroh

Sbor Křesťanské společenství Praha, Praha 8 	

Straková Petra, Havířov – Bludovice

Svoboda Adam, Ostrava-Plesná 	

Štainbruch Jan Mgr., Praha 9

Šviráková Eva Ing., Ph.D., Zlín 	

Lucie a Ludvík Wiejowski, Václavovice

Zavadil Martin MUDr., Mladá Boleslav 	

Děkujeme Vám!
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Program Zdravá mládež
Je to program naší dlouholeté podpory přednášek
na etická témata (včetně partnerských vztahů
a sexuality) na českých školách.

Nastavme výhybku v životě mladé generace
Nastavit výhybku má mimořádný význam.
Jen malá mezera mezi kolejemi,
pak ale vlak uhání úplně jinam…
Symbol výhybky provází náš program Zdravá
mládež už 10. rokem. Připomíná jednoduchou pravdu, že vlak je těžký kolos, ale maličký pohyb
klínu výhybky jej dokáže poslat do zcela nového směru. Podobně je to s životem člověka, a to
zejména mladého.
Nastavit výhybku je možno v dobrém i ve zlém. Jediným rozhodnutím si mladý člověk může
život zničit, nebo naopak uniknout tomu, co ho ohrožuje.
Naše práce pomáhá mladým zamířit ke zdravým životním hodnotám, které obstojí.

Program Zdravá mládež trvá už od roku 1999

Od té doby jsme podpořili 21 lektorů, kteří už nyní v našem programu nejsou. Jejich souhrn
včetně fotografií najdete na našem webu v části Dříve jsme podpořili.

Nadační příspěvky od zahájení programu Zdravá mládež

Od roku 1999, kdy jsme tento program zahájili, jsme postupně vydali 15 191 729 Kč.

Zdravá mládež na našem webu

O programu Zdravá mládež můžete číst např. v těchto částech:
Zdravá mládež v ČR
Podpořte program (informace o tom, kolik bychom v daném roce potřebovali získat peněz
a kolik jsme jich dosud získali)

Naši spolupracovníci

		
Lektorů, které finančně podporujeme, je nyní 9. Jejich přehled
je na našem webu v části Přehled lektorů. Kromě toho má každý
lektor na našem webu svou osobní stránku, kde najdete místo
a organizaci, kde působí, fotografie a řadu dalších zajímavostí.
V programu Zdravá mládež podporujeme profesionální
křesťanské lektory, kteří přednášejí na základních a středních
školách v ČR na etická témata. Jejich práce je výborně přijímaná
žáky a vysoce ceněna pedagogy jako přínos v prevenci sociálně
patologických jevů mládeže. Lektoři jsou pro svou práci odborně
vybaveni a zároveň jsou sami přirozeným příkladem hodnotného
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při následné akci pro mládež
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životního stylu.
V roce 2010 jsme spolupracovali s následujícími strategickými partnery a spolupracovníky
programu:
1. DKP Bethel o. s., Litoměřice, lektor Martin Růžička,
2. Maják, o. p. s., Liberec, lektor Bc. Patrik Müller,
3. Maják, o. p. s., Liberec, lektor Bc. Roman Kladivo,
4. Pavučina, o. s. Den, pobočka Ostrava, lektor Ivo Neuvirt,
5. Slánka, o. s., Mladá Boleslav, lektor Mgr. Miloslav Fanta,
6. Unie Kompas, o. s., Zlín, lektor Mgr. Martin Stavjaník,
7. ZIP o. s., Havířov, lektor Michal Malina,
8. NIŽ o. p. s., Plzeň, lektorka Jitka Kultová,
9. Diakonie Církve bratrské, Kolín, lektor Radek Pospíšil.

Spolupracovníci programu Zdravá mládež v r. 2010
Změny v týmu v roce 2010

•

Nový lektor přednáškové práce Radek Pospíšil pracuje od počátku roku 2010 s naší
podporou v Kolíně. Radek rozvinul lektorskou práci na Kolínsku jako nováček, ale
úspěšně. Jeho práce navazuje na předchozí aktivity sboru Církve bratrské pro mládež,
které získaly na veřejnosti notný respekt.
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•

•

•

Bc. Petra Mecnerová pracovala jako lektorka programu Zdravá mládež od roku 2007.
Kvůli zdravotním problémům opustila tuto práci v dubnu 2010. Za Petrou zůstala
hluboká stopa v srdcích mladých na Ostravsku a Frýdecko-Místecku. Po jejím odchodu se
štafetu na Ostravsku pokusila v září 2010 převzít Kateřina Trnčáková, kterou jsme začali
podporovat, ale po měsíci i ona opustila tuto práci z vážných rodinných důvodů.
Od května 2010 zahájil svou přednáškovou práci Michal Malina v Havířově. Michal
přednášel s naší podporou již v letech 2001–2002. Později se věnoval jiným formám
práce s mládeží. Nyní se opět vrátil k přednáškám a našel podivuhodně otevřené dveře
ve školách. Michal je podporován v práci na poloviční úvazek. Michal nahradil Romana
Želonku, jehož jsme do té doby v Havířově podporovali. Roman vykonal a stále koná
důležitou práci v klubové práci pro mladé.
V červnu 2010 jsme zahájili podporu práce Jitky Kultové, která přednáší na poloviční
úvazek na Plzeňsku. Jitka je vůdčí osobností Národní iniciativy pro život. Na školy přichází
již několik let s krásným programem o vývoji lidského života, partnerství a o souvisejících
tématech. Jitka v minulosti přednášela dobrovolnicky, později s roční dotací Úřadu práce.
Ve chvíli, kdy dotace končila a nebylo jasné, jak dál, nalezla nás.

Z práce lektorů programu Zdravá mládež

Práce na školách je běh na dlouhou trať, kde nechybí náročné úseky. Zprávy lektorů z programu
zrcadlí jak tato obtížná místa, tak mnohé kladné příběhy, kdy práce přináší žádaný efekt
v životech mladých.
Naše nadace se nespokojuje jen s poskytnutím písemných zpráv nebo s vyúčtováním podpory.
Práci spolupracovníků-lektorů sledujeme z první linie – ředitel nadace, který program Zdravá
mládež vede, pravidelně navštěvuje přednášky (reportáže z návštěv si můžete prohlédnout
na našem webu v části Z přednášek lektorů). Je nezapomenutelné vidět tyto obdarované lidi
v jejich denní práci, je to jako koncert. Nejsilnější je sledovat, jak mladí lidé otevírají dokořán
svá srdce, když cítí nefalšovaný zájem o sebe – takové, jací skutečně jsou. Přednášky se chvílemi
stávají krásným kamarádským rozhovorem o tom, kde tlačí bota, a to i přesto, že je přítomna
návštěva z nadace.

Z pravidelných zpráv lektorů jsme pro Vás vybrali několik střípků:
Michal Malina, Havířov

Michal zahájil po dlouhé přestávce svou
práci na školách. Říká:
„Byl jsem mile překvapen, když jsme
velmi rychle měli zarezervováno 31
besed z 11 škol. Při nabídce školám
byli učitelé na mnoha školách nadšeni,
že konečně zase někdo nabízí besedy.
Byl jsem taky opravdu zvědav, zda
školy přijdou se studenty i k nám
do klubu. Besedy v klubu Pecka nakonec
absolvovalo 14 tříd, což bylo skoro 50 %
besed! Když se dívám zpět, nestačím se
divit.
Před několika týdny jsem se dostal na setkání učitelů-preventistů ze všech základních
a středních škol Havířova. Ptal jsem se koordinátorky prevence na školách celého okresu, která
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tato setkání vede (asi 3x za rok), zda bych odpoledne nemohl mít krátkou prezentaci našich
besed na školách. Paní Wítová byla moc ráda. Řekla mi, že to bude skvělé, slyšela prý o nás
od učitelů jen chválu. Tak jsem mohl představit náš projekt pro školy. Ve chvíli, kdy byl čas
na otázky, začali učitelé z několika škol spontánně chválit tyto besedy, což bylo velmi milé.
Vidím, že důvěra v naší práci na školách roste.“

Jitka Kultová, Plzeň

Jitka popisuje svoji přednášku:
„Začínáme plodností a rozdíly mezi
muži a ženami, skočíme do početí
a podrobně probereme celý vývoj až
k porodu. Nenechám své posluchače
ani na chvíli vydechnout. Sledují ten
zázračný vývoj od početí a já jim
vykresluji před očima, jak nádherný
a obdivuhodný člověk to od počátku
je. Vtáhnu je do děje a oni jsou
v centru, je to jejich život, jejich
vývoj, jejich narození. Se zvoněním
se poprvé nadechneme při našem
narození a dáme si malou přestávku
k oddychu. Po přestávce se vracíme
do víru událostí, tentokrát obrazem:
pár záběrů z dokumentu Zázrak
lásky nám ukáže nejen, jaké příšerky jsme byli, ale i jak dokonalá jsou naše chodidla, jak si
cucáme palec... i jak se narodíme.
A pak zpátky na začátek těhotenství, tentokrát ale neplánovaného. Končí legrace a nastává vážná
část přednášky. Mluvím o rozhodování, o alternativách – o adopcích a potratech, vysvětlíme si
nejen zákrok, ale i rizika a končíme zodpovědností. Tj. začátkem intimního života, výběrem
partnera a antikoncepcí.
Děti dostaly spoustu informací, ale i vzácné poselství: lidský život je nesmírně vzácný a cenný,
než abychom ho vzali na lehkou váhu. Odcházejí všechny ty podněty zpracovat a strávit...
A za týden navazujeme diskusemi. Beru sebou svého malého kolegu Vojtíška, jak ho mí
posluchači pojmenovali (10týdenní model plodu), který projde každou dlaní ve třídě a já se
ptám: ‚Co tě minule nejvíc oslovilo? Zaujalo? Šokovalo? Na co se chceš zeptat?‘ A každý má
příležitost mluvit…
Diskuse je pro mě výborná příležitost vidět, že děti NĚCO dostaly, že se jich něco dotklo,
oslovilo, zformovalo.
O tom, jak je téma interrupce citlivé, jsem se přesvědčila tento podzim na základní škole
kousek za Plzní. Jeden z posluchačů, 15letý chlapec, maličko rušil při přednášce a já jsem ho
jemně napomenula. Velmi silně ale reagovala přítomná vyučující, když řekla: ‚Tebe měli rodiče
potratit!‘ V okamžiku se ve třídě změnila atmosféra, děti nesouhlasně šuměly, velmi se jich to
dotklo. Reagovala jsem slovy, že s ní nesouhlasím a že každý člověk je drahý a vzácný! Osobně
jsem byla reakcí učitelky šokována.
Obvykle ale přednáška proběhne ve velmi přátelské atmosféře, děti jsou pozorné, často aktivně
reagují a samy se ptají. Při jedné z diskusí velká část dětí řekla, že nejvíc je zaujal vývoj dítěte
a jak se dělá potrat a že by nedokázaly jít na potrat.“
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Martin Růžička, Litoměřice

Martin přednášel v r. 2010 teprve necelý rok. Přesto poté, co si školy vyzkoušely jeho práci,
mohl konstatovat:
„Zájem o naše přednášky je stále vysoký a některé žádosti musím s lítostí odmítat, protože již
nemám místo ve svém diáři.
Snažím se, aby mé přednášky nebyly v první řadě informativní, ale autentické, odkrývající
podstatu předkládaných problémů a osobně se dotýkající posluchačů. To někdy činí přípravu
ještě těžší, protože nestačí jen sesbírat informace, seřadit je a předložit vše dětem. Bez Boží
milosti bych se neuměl sám od sebe vcítit do lidí, kteří přednášené problémy prožívají…“

Bc. Patrik Müller, Liberec

„Například než jsem jel na jednu školu přednášet,
zastavil mne chlapec, který šel kolem a ptal se,
zda to budu já, kdo u nich bude dnes přednášet.
A úplně se zaradoval, když se dozvěděl, že ano.
Když odešel, šla kolem dívka z jeho třídy a ptala se
na totéž. Reakce byla stejná. Přednášky byly skvělé.
Děti mne už roky znají a podle učitelů se na mne
stále ptají a chtějí přednášky jen ode mne. Nejde
o mé zkušenosti, naučit se dá kde co, ale že díky
Bohu smím vidět jak opravdově tyto věci pomáhají
dětem v jejich problémech“

Mgr. Martin Stavjaník, Zlín

„Po delší době jsme s kolegyní psycholožkou našli čas a energii znovu otevřít běh sociálně
psychologického výcviku pro středoškolské studenty. Je to tříměsíční výcvik, kdy se setkáváme
jedenkrát týdně a pracujeme na jejich sebepoznávání a psychologickému porozumění sobě
samému a svému životu.
Tentokrát se přihlásilo i 5 dívek z jedné střední školy. Když jsem poté ve městě potkal jejich
učitelku, nadšeně mi říkala: ‚Z mé třídy se přihlásilo 5 dívek! Jedna z nich, vůdkyně třídy, jim
totiž říkala – Holky, na to musíme jít, to vede Martin, toho dobře znám!‘ Známe se samozřejmě
ze základní školy z dlouhodobé práce s jejich třídou. Je to třída – jak jsem psal i v dřívější zprávě
– která mě pozvala na jejich závěrečný výlet 9. třídy…“

Mgr. Miloslav Fanta, Mladá Boleslav

„S kolegou Vaškem, se kterým přednášíme, jsme
se rozhodli, že doplníme nabídku pro základní
školy o téma Mediální chaos. Naším důvodem je
rostoucí množství informací hlavně z internetu,
které mladí neumí zpracovat nebo jsou pro ně
škodlivé. Někteří z našich mladých známých
zbytečně odhalují svou intimitu pomocí
slov nebo fotografií. Jedna dívka se nechala
vyfotit ve spodním prádle na jednom mejdanu
s dalšími kluky a fotografie uveřejnila. Jiná vede
na Facebooku dialogy, které ji jednou mohou
mrzet…“
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Rozvoj a financování programu
Rok 2010 – hrozba naší práci

Do roku 2010 jsme vstupovali s obavami, zda finančně zajistíme podporované projekty, když
krize světové ekonomiky z předešlého roku na čas otřásla i výnosy našeho nadačního jmění.
Jak uvádíme v části Nadační jmění, nesložili jsme ruce v klín, ale nadační jmění jsme výrazně
restrukturalizovali. Přeinvestování jmění ovšem přinese svůj efekt až s ročním zpožděním.
Proto jsme byli v roce 2010 vystaveni vysokému riziku a naše naděje se upínala k obětavosti
a věrnosti dárců v zahraničí i v ČR.
S úlevou smíme říci, že ani na jedné straně nebyly naše naděje zklamané. Dojemné bylo
zvýšené úsilí kolegů v dárcovských zemích I.N. Network (v USA, Kanadě, Velké Británii,
Novém Zélandu a Monaku), kteří ze své strany navzdory všem obtížím zajistili potřebné zdroje.
Podobně se vyvíjela situace na domácí rovině: další a další drobní dárci přidávali „do kotle“
a překonali všechna naše očekávání. Mnozí z dárců nás znají již delší dobu a víme, že jejich
podpora je trvalejšího rázu. To nás naplňuje důvěrou i do budoucna, protože program Zdravá
mládež má spolehlivé přátele! Děkujeme Vám!

Zaplňte bílá místa na mapě ČR!

Mapu ČR s lektory, které podporujeme, najdete na našem webu v části Přehled lektorů. Je na ní
dobře vidět, ve kterém kraji není žádný lektor.
Stojíme o to, aby se to změnilo. Usilujeme o růst našich zdrojů i o to, aby každý rok přibyl
alespoň jeden podporovaný lektor.
Podporovaní lektoři jsou z šesti různých církví. Spolupracujeme se všemi evangelikálními
církvemi.
Mnozí studenti se v osobě lektora poprvé v životě setkávají s křesťanem.
Křesťané jsou vítáni na českých školách s přednáškami o etických otázkách. Je to výzva pro nás!
Napadlo Vás někdy, že i v naší zemi máme mnoho sirotků? Tuto myšlenku vyslovil v jednom
rozhlasovém rozhovoru Mgr. Miloslav Fanta, lektor programu Zdravá mládež. „Sirotky“ se
stávají mladí lidé, kterým se z jejich života „ztratili“ rodiče jako někdo, kdo s nimi má úzký
vztah, kdo s nimi hovoří a zásadně ovlivňuje utváření jejich hodnot. Ujměte se s námi i těchto
sirotků.
Pokud cítíte, že být lektorem přednášejícím v české škole je možná i Vaším povoláním,
navštivte na našem webu část Granty. Najdete tam podrobnosti o našem grantovém programu
vyhlašovaném každý rok. Naše podpora je dlouhodobá a pokrývá významnou část osobních
nákladů lektora.
Neposkytujeme jednorázové granty.
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Další akce
Anglický kemp s týmem z Phoenixu

Přátelství Patricka Eville z americké Arizony trvá již pátým rokem. Patrick, bývalý příslušník
vojenského námořnictva USA a silák k pohledání, je pro nás zvláštním darem. Přilnul k České
republice natolik, že se naučil nemalou řádku českých slov, které rád využívá, kde jen může.
Také v roce 2010 přijel se třemi spolupracovníky na anglický jazykový kemp pro dorostence,
který organizoval lektor Miloslav Fanta a jeho mladoboleslavští spolupracovníci poblíž
Náchoda.

Soustředění lektorů programu Zdravá mládež

Program Zdravá mládež
vstoupil do 11. roku své
existence. Po mnoho let
se snažíme jednou za rok
sezvat
podporované
lektory k dvoudennímu
soustředění, jehož náklady
hradíme. Vytváříme pro
ně příležitost vzájemně
načerpat posilu a inspiraci
k další práci.
V
roce
2010
jsme
soustředění
lektorů
spojili
s
mezinárodní
iniciativou I.N. Network
zaměřenou na podporu
práce
partnerských
Správní rady slovenské I.N. Network a Nadace Mezinárodní potřeby
poboček.
Soustředění
lektorů se proto konalo
ve větším formátu na půdě Křesťanské akademie mladých v severomoravských Malenovicích.
Kromě našich lektorů zde byli také pracovníci ze slovenské I.N. Network a členové české
i slovenské správní rady. V podstatných bodech vedl program známý křesťanský vedoucí
amerického původu David (Dave) Patty. Dave je znám jako iniciátor řady fungujících projektů
práce pro mládež a také televizního pořadu pro mladé Exit 316. Dave hovoří plynně česky
a jeho program byl pro nás povzbuzením i inspirací zejména v oblasti aktivit, které navazují
na přednáškovou práci.
Soustředění v Malenovicích nám připravilo nemalé dobrodružství, když v jeho původním
termínu islandská sopka ochromila letecký provoz nad Evropou. Hlavní organizátor, koordinátor
I.N. Network pro východní a střední Evropu, Ing. Otakar Vožeh, nemohl přicestovat z USA,
kde právě pobýval. Soustředění jsme po vzájemné dohodě narychlo přesouvali na listopadový
termín.
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Dálková adopce PLUS ® a další pomoc do zahraničí
Co nemůžeš? Nemůžeš změnit osud všech nejchudších dětí na světě...
Ale možná můžeš změnit osud jednoho z nejchudších dětí na světě!
Jak? Program Dálková adopce PLUS® nabízí odpověď…
V programu Dálková adopce PLUS® můžete svými penězi podporovat konkrétní dítě z chudé země
a tím mu umožníte chodit do školy. Když vystuduje, možná bude moci najít lepší práci a vymaní se
z koloběhu chudoby. Jde o přímou a adresnou podporu dětí bez rozdílu vyznání.
Dětem nedáváme jen prosté vzdělání, ale snažíme se zajistit, aby mohly též postavit svůj život
na pevných a kladných hodnotách. Dálková adopce PLUS® proto vždy probíhá v těsné návaznosti
na širší křesťanské činnosti v dané oblasti.

Ochranná známka k projektu Dálková adopce PLUS®

Získali jsme osvědčení o zápisu ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví, které je
datováno 9. 6. 2010. Proto teď připisujeme k názvu projektu ®, což je tradiční symbol registrované
ochranné známky. Tato ochranná známka přesně identifikuje náš projekt.

Dálková adopce PLUS® je zde už od roku 1997

Program Dálková adopce PLUS® jsme kdysi zahájili proto, že jsme nechtěli být jako Mrtvé moře,
ve kterém neexistuje život, protože vodu jen přijímá, ale žádnou nevydává. Nechtěli jsme být těmi,
kdo jen přijímají finanční pomoc ze zahraničí (pro program Zdravá mládež), ale také těmi, kdo
dávají. Měli jsme privilegium být u toho, když se v prosinci 2007 poměr mezi naším „přítokem“
a „odtokem“ obrátil: od tohoto okamžiku proudí skrze Nadaci Mezinárodní potřeby z České
republiky do zahraničí více prostředků, než k nám přichází ze zahraničí.
Jsme rádi, že náš program a tím i pomoc těm nejchudším stále roste.
V roce 2010 se přes přetrvávající ekonomické potíže do Dálkové adopce PLUS® zapojily desítky
nových dárců a program vyrostl oproti předešlému roku o 18,7 %.

Návštěvy v podporovaných zemích

Ředitel nadace Mgr. Petr Horáček a člen správní rady
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva navštívili ve dnech 28. 8.–
13. 9. 2010 práci kolegů v I.N. Network na Srí Lance
a Filipínách. Zúčastnili se mezinárodní konference
I.N. Network ve srílanském hlavním městě Colombu.
Na Srí Lance pak strávili další 4 dny a prohlédli si
podporované projekty. Potom byli 5 dní na Filipínách
a podívali se na tamní programy i do rodin některých
podporovaných dětí.
Měli jsme tak příležitost vidět opět část podpořených
projektů zblízka. Není stejné číst o pomoci chudým
a zakusit realitu na vlastní kůži. Mezi tím je velký
rozdíl.
Viděli jsme na vlastní oči, že prostředky dárců z ČR konají dobré dílo uprostřed bídy. Zakusili jsme
vděčnost dětí i rodičů za naši podporu.
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Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace, vytvořil o obou návštěvách podrobnou zprávu,
doplněnou fotografiemi a nesčetnými osobními zážitky. Zprávy najdete na našem webu v části
Minulé projekty a akce:
– Z návštěvy Srí Lanky 2010,
– Z návštěvy Filipín 2010.

Fakta a statistika
Počet dětí podpořených v roce 2010:

Filipíny
Nepál
Srí Lanka
Uganda
celkem

101
139
46
80
366

Počet podpořených křesťanských pracovníků v roce 2010:

Filipíny
Nepál
Srí Lanka
Uganda

4
7
2
2 + dlouhodobá podpora distribuce Biblí

Do podpory programu Dálková adopce PLUS® se v roce 2010 zapojilo celkem 346 dárců.

Růst celkového počtu dětí podporovaných z ČR za posledních
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Graf zaznamenává posledních 10 let. Program Dálková adopce PLUS® začal v roce 1997 s 11 dětmi.
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10 let. Program Dálková adopce PLUS® začal v roce 1997 s 11 dětmi.
Dálková adopce PLUS® na našem webu
O tomto programu můžete číst např. v těchto částech:
Děti čekající na dárce
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Dálková adopce PLUS® na našem webu

O tomto programu můžete číst např. v těchto částech:
Děti čekající na dárce
Výše a délka podpory
Jak se přihlásit
Co je Dálková adopce PLUS®
zvukové nahrávky v části Země, kde pracujeme:
– Výslovnost filipínských jmen – v části Filipíny
– Výslovnost nepálských jmen – v části Nepál
– Výslovnost srílanských jmen – v části Srí Lanka
a další informace v dalších částech

Z podporovaných zemí: Nepál
Nepál podporujeme v programu Dálková adopce PLUS® od roku 1997.
Tato pro nás tak cizí a vzdálená země se nám za léta stala důvěrně známou, sledujeme její osudy
a nelehký vývoj. Naši spolupráci s Nepálem jsme započali v době letité občanské války, která jako
by vyznačovala charakter této země nepokojů, nejistoty a mnohých pověr. Nikdy zde nebylo klidno
ani bezpečno. Situace se poněkud zlepšila po pádu monarchie a v době prvních krůčků k budování
demokracie. Co povědět o zemi, kde ministra financí fyzicky napadnou poslanci ve chvíli, kdy chce
přednést návrh státního rozpočtu, vezmou mu kufřík a rozhází papíry, a tak zabrání hlasování? To
je jen střípek, charakterizující život této země.
Přesto se smíme radovat z toho, že naše práce mohla růst a dosáhnout objemu, o kterém jsme nesnili.
V rámci mezinárodní sítě I.N. Network se Česká republika stala pro Nepál největší partnerskou
zemí.

Nepál: Dálková adopce PLUS®

V roce 2010 jsme z ČR podpořili 139 dětí.
Díky podpoře českých dárců dosud získalo
vzdělání a už není v programu podpory: 39 dětí
(od začátku projektu).
Odkud jsou podporované děti: z celého Nepálu.
Místní I.N. Network v Nepálu neprovozuje
žádnou vlastní školu. Podpora dětí ve studiu je
tedy složitější, když děti navštěvují různé školy
na více místech. Máme respekt ke kolegům
v Nepálu, kteří organizují pomoc dětem v úzké
spolupráci s místními křesťanskými sbory.

Z dopisů nepálských dětí

Ashis: „Jsem velmi vděčný mému dárci za podporu. Je to velká pomoc pro nás a pro moje studium.
Kdybych neměl dárce, vůbec bych nechodil do školy. Jsem velmi šťastný a chci moc poděkovat
svému dárci.“
Sujan: „Nejprve bych chtěl poděkovat Bohu za jeho požehnání v mém životě, že mi dal laskavého
a milujícího dárce. Pak chci poděkovat Vám, mému dárci. Jsem šťastný, že jsem díky Vaší pomoci
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dostal báječnou možnost pravidelně studovat ve škole. Je to pro mě veliká věc. Srdečně Vám děkuji.“

Nepál: podpora křesťanských pracovníků

Vedle podpory dětem a rodinám podporujeme průkopnickou práci křesťanských pracovníků.
Zprávy z jejich práce mnohdy připomínají příběhy, které známe z Bible. V hluboké bídě, o niž není
v Nepálu nouze, se křesťanské poselství projevuje jako mocný a praktický nástroj k obnově života.
Křesťanské církve se kromě duchovního centra stávají také střediskem praktické pomoci, programů
k podpoře vzdělání, zaměstnanosti, zdravotnické a hygienické osvěty.
Z ČR jsme v roce 2010 díky prostředkům z programu Dálková adopce PLUS® podporovali 7
pracovníků:
Nicanor Tamang (muž, od prosince 2010)
Lek Bahadur Thakuri (muž, od října 2009)
Bipin Shrestha (muž, od července 2007)
Jasmaya Subba (žena, od února 2007)
Dambar Kumari Thapa (žena, od února 2007)
Mary Tamang (žena, od března 2003)
Mark Murary Pandey (muž, od července 2007 do prosince 2010)

Lek Bahadur Thakuri – zpráva z činnosti

„Každý týden kážeme evangelium Ježíše Krista a naše církev každým týdnem roste a vidíme mnoho
nových tváří. Hodně se jim věnujeme a učíme je praktickým věcem z Bible. Navštěvujeme je v jejich
domovech, modlíme se za ně a povzbuzujeme je, aby mohli růst do Boží podoby.
Jednou k nám do církve přinesli mladou ženu s epilepsií. Stávalo se často, že upadla do záchvatu
na ulicích, poli nebo kdekoliv jinde. Modlili jsme se za ni ve jménu Ježíše a vkládali jsme na ni ruce.
Také těm, kteří ji přivedli, jsme říkali zvěst evangelia. Později jsme se dozvěděli, že žena už epilepsií
netrpí. Jsme za to Bohu vděčni, i když jí její manžel nedovoluje chodit do sboru. Modlíme se za ně.
Jsme velmi vděční České republice za partnerství v práci na Božím díle v Nepálu. Bez vás bychom
nemohli dělat svou práci.“

Nepál: podpora studia biblických škol

V roce 2010 jsme s našimi dárci podpořili celkem 21
dospělých studentů biblických škol.
Tento projekt trvá už od roku 1991, v ČR jsme se k němu
připojili v roce 1997.
Vznikl proto, aby prudce rostoucí nepálská křesťanská
církev získala dobře připravené duchovní služebníky.
Zájemců o službu je dost, ale studium teologie je velmi
drahé. Vždy není nejlepší, aby se pastorem nového
sboru stal první, kdo ve vesnici uvěří v Krista, jako to
často v Nepálu bývá. Studenti jsou přímo z Nepálu nebo
z nepálsky hovořících oblastí Indie a Bhútánu, kam jejich
rodiny dříve emigrovaly (tam pak mohou sloužit nepálsky
mluvícím menšinám).
Za tu dobu dokončilo biblickou školu přes 150
podpořených studentů a 90 % z nich je zapojeno
do služby. Čeští dárci podpořili 33 z nich. Naprostá
většina absolventů pracuje v nepálské církvi, někteří se
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stali učiteli. Mají tak vliv nejen na církve, ale i na místní komunitu. Jeden křesťanský služebník může
během svého života pomoci tisícům dalších lidí.

Podpora studentů biblických škol z Nepálu na našem webu
Navštivte např. tyto části:
Studenti čekající na podporu
O studiu biblických škol
Praktické informace o podpoře
a řada dalších informací

Z podporovaných zemí: Filipíny
Spolupráci s Filipínami v programu Dálková adopce PLUS®
rozvíjíme od roku 2000.
Filipíny jsou zemí rozporů: sami jsme při naší návštěvě
Manily navštívili hypermarket, proti kterému jsou pražské
megaobchody spíše provinčním obchoďáčkem. V pozadí
rozsáhlých slumů lze spatřit moderní budovy byznysu.
Tisíce rodin ale žijí na velmi nízké úrovni. Jejich vděčnost za to,
že díky naší podpoře může dítě chodit do školy, nás hluboce
dojímala. Věděli jsme, že tyto děti mají opravdu milující rodiče,
a že vzdělání je pro ně velkou nadějí na lepší kvalitu života.

Sbírka Pomozte Filipínám 2009

Vyhlásili jsme ji několik dní po katastrofě na pomoc lidem v centrálních Filipínách, kterým v září
2009 zničily domov mimořádně velké záplavy.
Sbírka trvala až do 31. 1. 2010 a s dvěma dary došlými ještě v únoru 2010 byl její výtěžek celkem
435 226 Kč (z toho dary došlé v roce 2010 činily 23 000 Kč). Jsme vděčni za to, že jsme díky Vám byli
schopni pomoci v takovém rozsahu.
Přispělo nám 61 dárců, z toho 48 jednotlivců nebo rodin, jedním dárcem byla celá církev a 12 bylo
sborů křesťanů. Moc děkujeme všem štědrým dárcům!
Podrobnosti a řadu následných zpráv o situaci na Filipínách najdete na našich webových stránkách
v části Zvláštní sbírky – Filipíny: pomoc po povodních 2009..

Filipíny: Dálková adopce PLUS®

V roce 2010 jsme z ČR podpořili již 101 dětí.
Díky podpoře českých dárců dosud získalo vzdělání a už
není v programu podpory: 27 dětí (od začátku projektu).
Odkud jsou podporované děti: z 15 oblastí – jde jak
o slumy na okraji měst, tak i o chudé odlehlé venkovské
regiony: Albay; Balubad; Basicao; Carigara, Leyte; Labas
Bakod; Magat Salamat; Magdalena; Mascap; Nasisi;
Olandes, Marikina; Pasay City; Relocation; Santa Rosa;
Southville Binan; Southville Santa Rosa.
Filipínská I.N. Network usiluje o to, aby podpora
vzdělání dětí byla zasazena do komplexní pomoci jejich
rodinám. Vznikají projekty napomáhající zaměstnanosti, zpřístupňující pitnou vodu, probíhá cílená
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potravinová pomoc. Také na Filipínách děti navštěvují různé typy škol. I.N. Network provozuje
ve vlastních zařízeních předškolní výchovu a také vysoce ceněné doučování, přístup k knihám,
k počítači a internetu.

Filipíny: podpora křesťanských pracovníků

Dálková adopce PLUS® umožňuje podporu služby několika pracovníků církve v místě projektu.
V roce 2010 jste s námi podpořili 4 pracovníky:
Gloria Dojillo Gois (žena, od dubna 2010)
Francisco Bonito (muž, od února 2009)
Alfredo Capus (muž, od února 2005)
John Gois (muž, od února 2007 do února 2010)
Podporujeme křesťanské pracovníky, jejichž práce zapadá dobře do potřeb a situace této země.
Pastor Bonito nám ukazoval dům přes ulici proti jejich sborové budově. Říkal: „Zde se za bílého
dne prodávaly drogy. Ulicím vládlo násilí. “ Dnes je mnoho věcí jinak, obchůdek z drogami zmizel
a někteří z bývalých dealerů žijí proměněným životem jako členové církve, kterou Bonito vede.
Také pastor Lito, s kterým jsme se setkali v oblasti Balubad, slouží prostým lidem. Podle svých slov
žil sám – dříve než se stal křesťanem – život pouličního povaleče a rebela. Když jsme se setkali se
starostou této městské části, panem Phillipem Urrutie, označil tohoto pastora za jejich klíčového
poradce. Městská část dává jeho církvi k dispozici zdarma otevřenou městskou halu – spíše
zastřešenou plochu, v níž se při bohoslužbě schází až 200 lidí. Velkou část členů tvoří rodiny, které
znají I.N. Network díky praktické pomoci, kterou jim a mnohým poskytuje.

Z podporovaných zemí: Srí Lanka
Naše nadace se k podpoře srílanského projektu Dálková adopce PLUS® připojila po ničivé vlně
tsunami, která Srí Lanku zasáhla v roce 2005.
Pomoc nuzným na Srí Lance je ztěžována duchovním tlakem převládající buddhistické většiny.
Po řadu let sledujeme legislativní zápas, probíhající na parlamentní půdě, kdy se buddhisticky
uvažující zákonodárci pokouší postavit mimo zákon prakticky všechny – i zcela praktické
a humanitární – křesťanské aktivity.
Místní I.N. Network vede statečná žena Cynthia Devadasonová, která neustupuje hrozbám. Její
srdce hoří pro chudé a odstrčené, zejména pro službu dětem. Z bláta slumů a nouze postupně se
spolupracovníky a s podporou světové I.N. Network doslova „vydupala“ tři unikátní střediska, kde
dětem poskytují vysoce cennou pomoc v oblasti vzdělávání i praktických potřeb.

Srí Lanka: Dálková adopce PLUS®

V roce 2010 jsme z ČR podpořili 46 srílanských dětí.
Díky podpoře českých dárců dosud získalo vzdělání a už
není v programu podpory: 40 dětí (od začátku projektu).
Odkud jsou děti podporované z ČR: ze slumu Badowitta
ve městě Mount Lavinia. Tam je Harrisonovo centrum
péče o děti, provozované I.N. Network. Do něj chodí
děti do školky a školáci odpoledne po vyučování ve státní
škole. V něm se odehrává doplňková výuka v angličtině,
doučování a další programy, děti mohou pracovat
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na počítači, což by doma ve slumu nemohly vůbec nikdy. Pro podporované děti je účast v centru
povinná.
Děti dostávají ve střediscích I.N. Network cennou a kvalitní výuku, která doplňuje bídnou úroveň
státního školství. Ve škole je postaráno o některé základní potřeby dětí, o kvalitní jídlo, také rodinám
se poskytuje přiměřená pomoc. Kromě vzdělání dětí rozvíjejí na Srí Lance i praktické výukové
programy, které lidem usnadní získat živobytí.
Na Srí Lance je školní docházka povinná. Předpokládá se, že do školy jdou děti se znalostmi, které
by se měly naučit ve školce. Na rozdíl od naší země se tam očekává, že už budou umět psát, trochu
počítat, ale hlavně chápat souvislosti. Dítě, které toto neumí, nastupuje do 1. třídy s obrovským
deficitem, který se časem nezmírní, pokud je dítě ze slumu a nemá doma dobré zázemí.
Pracovníci předškolní výuky nám detailně popisují, jak probíhá výuka v praxi:

1. třída školky:

Celé nejnižší oddělení tráví čas posloucháním hudby, díváním se na videa a cvičením praktických
věcí. Děti si na prostředí zvykly dobře. Je povzbudivé vidět proměnu z plačících rozrušených
„mrňousů“ v děti, které se naučily hrát si spolu a přátelit se navzájem.
Díky praktickým cvičením se děti naučily soustředit se a ovládat pohyb.
Zpívání a televize jsou mezi nimi oblíbené. Děti se naučily mnoho nových písní v angličtině, které
si pořád zpívají, dokonce i při práci.

2. třída školky:

Po prvním roce jsou děti schopné ovládat svůj pohyb,
takže tento rok se soustředí na zlepšení smyslů
a uvědomění si okolí.
V tomto oddělení jsou tříleté a čtyřleté děti a jsou
velmi zvědavé. Ptají se na mnoho věcí a také mají
na mnoho věcí svůj názor. Jsou schopné pracovat
nezávisle a s radostí. Je zde zvláštní pravidlo, že
každé dítě pracuje na svém vlastním místě. Nikdo
ho nevytlačuje nebo netahá jinam. Učitelka je jejich
průvodcem, je vždy zde, aby pomohla tomu, kdo
to potřebuje. Každé dítě si může vybrat, s čím chce
pracovat nebo si hrát, do ničeho není tlačeno.

3. třída školky:

Dětem zde jsou představeny školní předměty jako je aritmetika, jazyky (angličtina a sinhálština)
a geometrie. Jsou k tomu výborné pomůcky.
Děti mají cvičení, kde se učí čísla od 1 do 10, v jazycích se učí písmena anglické a sinhálské abecedy.
V geometrii mají dřevěné geometrické tvary, učí se jejich jména a kreslí je.
Toto je velmi důležitý rok, protože děti se připravují na 1. třídu ve státní škole. Učí se číst a počítat.
Pro děti je vzrušující držet tužku a psát do sešitu. V předchozím roce se učily správně držet tužku
a tak jsou na to jejich prsty a svaly připravené.
Ve třídě dává učitelka pozor na každé dítě.

Odchod dítěte z programu podpory

Tak jako mohou s podporou skončit dárci, mohou z programu podpory odejít i podporované děti.
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Některé děti i přes podporu dárců nemohly své vzdělání dokončit. Dárcům doporučujeme, aby na to
byli připraveni, předejdou tak zklamání. Jsou to děti a rodiny s nelehkým osudem. Vaše podpora pro
ně znamená velmi mnoho. Někdy se rodina dítěte dostane do situace, které ani při nejlepší vůli
nemůže zabránit, ale která nakonec vede k odchodu dítěte z programu podpory.
To se stává např. proto, že se rodina kvůli finanční nouzi odstěhuje mimo dosah pobočky I.N.
Network. Stěhování takto chudých lidí bývá poměrně jednoduché: obydlí, v kterém bydlí, není
jejich, jednoduše ho opustí, a pak zbývá jen pár kousků ošacení a možná nádobí. Jde o lidi v nouzi
a jejich problémy bývají všeho druhu, růst životních nákladů, hledání práce, rodinné problémy,
problémy se sousedy… Na Srí Lance se přidává další důvod, proč se v programu podpory střídá
poměrně dost dětí: když děti ve své státní škole mají v novém školním roce odpolední vyučování,
často i všech 5 dní v týdnu, nemohou už do Harrisonova centra chodit ani být příjemci podpory.

Příběh Liyoni

Liyoni je ve 2. třídě. Je to velmi tichá a čistá dívka. Její učitelka si všimla, že Liyoni si s ostatními
nepovídá, sedá si stranou a je zamyšlená. Jednou se jí zeptala, co ji trápí a o čem přemýšlí. Liyoni
řekla, že její matka každý den pláče, protože policie zatkla tatínka, který byl závislý na drogách.
Liyoni je smutná, protože nemá otce a maminka se trápí.
Učitelka vyprávěla Liyoni o lásce Boha Otce a povzbudila ji, aby se modlila za svého tatínka
ve vězení. Učitelka se s Liyoni modlila každý den. O několik dní později si všimla, že se Liyoni
změnila. Už nevypadala smutně. Byla veselejší a komunikovala se spolužáky. Učitelka se jí zeptala,
zda se její otec vrátila domů a Liyoni řekla: „Ne, ale modlím se a prosím Ježíše, aby tatínka změnil
a aby se nám brzy vrátil domů. Už se nebojím, protože vím, že Ježíš je se mnou a jsem šťastná.“

Srí Lanka: podpora křesťanských pracovníků

V roce 2010 jste s námi podporovali 2 pracovníky:
Timothy (muž, od září 2009),
Rebecca (žena, od března 2007).
Z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme jejich fotografie ani celá jména. Křesťané na Srí Lance
jsou pronásledovaní.
I.N. Network na Srí Lance produkuje kvalitní křesťanské materiály pro výuku dětí křesťanským
hodnotám, dále hudbu a videa. Tato služba je určena všem církvím.
Pracovníci I.N. Network slouží chudým rodinám a dětem také dalšími cestami, které jim umožňuje
bezpečnostní situace. Navštěvují rodiny v jejich bydlištích, snaží se radit v jejich situaci. Pro děti
pak o víkendu či v letních měsících připravují oblíbené akce s mnohými atraktivními aktivitami
a výukou biblickým pravdám.

Podporovaný pracovník Timothy
psal ve zprávě:

„Děti dokončují přípravy na největší
událost celého roku: náš vánoční koncert.
S 9–11letými chlapci připravujeme dva
tance. Je zábavné a přitom úžasné sledovat,
když tito chlapci tančí. Rádi se schází při
přípravách tanečního vystoupení a užívají
si to. Většina z nich patří do nějakého
gangu, já se za ně modlím a vyučuji je.
Pět z nich se už stalo křesťany a gangy
opustili.“
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Z podporovaných zemí: Uganda
Život v zemi, která ve své historii zakusila hrozná období dvou krvavých diktatur, je v současnosti
poměrně stabilní. V minulých letech byl významně potlačen i vliv dětských teroristických armád
na severu země a také presidentské volby se obešly bez významných nepokojů či násilností.
Pracovníci I.N. Network v Ugandě pomáhají potřebným v mnoha směrech: v duchovní oblasti,
praktické pomoci rodinám, zaopatřování pitné vody, zdravotnické péče a samozřejmě vzdělávání
dětí. I.N. Network v Ugandě má dvě vlastní školy a s pomocí dárců stále rozšiřuje jejich kapacitu.

Uganda: Dálková adopce PLUS®

Tuto podporu jsme zahájili v r. 2007.
Z ČR jsme v roce 2010 podpořili 80 ugandských
dětí.
Díky podpoře českých dárců dosud získalo
vzdělání a už není v programu podpory: 13
dětí (od začátku projektu).
Odkud jsou podporované děti: z okruhu
do 60 km od ugandského hlavního města
Kampaly (v jižní polovině Ugandy). I.N.
Network tam provozuje dvě vlastní školy,
a to v Buikwe a v Kiyindi. Kromě toho
ve spolupráci s ostatními partnerskými školami
a církvemi ze stejného regionu podporujeme
děti ze dvou křesťanských škol v Lugazi a ze tří
křesťanských škol v Kayunga.
Podporované děti dostávají také jedno teplé
jídlo denně.

Z dopisu chlapce Ibrahima dárci:

„Začali jsme uklízet zahradu, protože přijde období dešťů a to je čas, kdy vysazujeme různé plodiny,
jako jsou fazole, kukuřice a maniok. Doufám, že budeme mít dobrou sklizeň. Také jsem pomáhal
matce s pracemi okolo domu, jako je nošení vody, dříví na oheň, praní oblečení, vaření a další práce,
které můžu dělat.
Taky jsem četl knihy, abych byl připraven na další vyučování. Postoupil jsem z druhého ročníku
do třetího, tak jsem šťastný.
Děkuji Vám za podporu, ať Bůh žehná Vám a Vaší rodině.“

Uganda: podpora křesťanských pracovníků

Ugandská I.N. Network rozšiřuje činnost také do dalších oblastí, kde je to naléhavě zapotřebí. Naše
nadace má privilegium, že smíme být součástí právě této průkopnické práce.
Od března 2010 podporujeme práci dvou křesťanských pracovníků v nových územích. Jmenují se:
Samuel Munyaneza,
Stephen Bamulabiire.
Stephenovi jsme navíc v roce 2010 mohli usnadnit a rozšířit jeho práci poskytnutím prostředků
na motocykl, protože slouží lidem v rozlehlé oblasti
Dlouhodobě financujeme nákup Biblí pro nové křesťany, kteří si ji sami nemohou koupit. Příspěvky
na Bible byly v celém roce 2010 ve výši 160 dolarů měsíčně.
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Vánoční sbírky

Uvádíme zde dvě sbírky, protože loňská (zahájená obvykle v listopadu předchozího roku)
na začátku roku končí a ta současná před Vánocemi stejného roku začíná. Tradičně tuto Vánoční
sbírku zaměřujeme na vybrané potřeby křesťanské práce nebo dětí v zemích v programu Dálková
adopce PLUS® a od r. 2007 i na program Zdravá mládež v ČR.

Vánoční sbírka 2009

Do šestého ročníku sbírky (začala v listopadu 2009 a pokračovala až do konce ledna 2010) nám
přispělo 18 dárců, z toho 5 byly sbory křesťanů. Všem dárcům vždy po skončení sbírky zasíláme
osobní dopis, kde uvádíme výsledek sbírky. Děkujeme i touto cestou!
Celkem jsme získali 70 186 Kč (včetně části vybrané v r. 2009), z toho bylo v r. 2010 vybráno 24 061 Kč.

Souběh dvou sbírek

Výtěžek této sbírky vypadá oproti předchozím ročníkům zdánlivě nižší. Souběžně však v době
okolo Vánoc 2009 probíhala ještě sbírka „Pomozte Filipínám 2009“ (viz samostatná kapitola). Pro
Filipíny jsme proto ve „Vánoční sbírce 2009“ nevyhlašovali další téma sbírky, ale požádali jsme
dárce, pokud chtějí během této Vánoční sbírky přispět na pomoc právě Filipínám, aby přispěli
do sbírky „Pomozte Filipínám 2009“.
V době souběhu obou sbírek jsme pro Filipíny obdrželi celkem 72 505 Kč (dary přijaté od 4. 12. 2009
do 16. 2. 2010), z toho to v roce 2010 bylo 23 000 Kč.
Pokud bychom těchto 72 505 Kč připočítali k 70 186 Kč získaným ve „Vánoční sbírce 2009“, výsledek
by byl 142 691 Kč.
Podrobnosti k oběma sbírkám najdete na našich webových stránkách v části Zvláštní sbírky.

Vánoční sbírka 2010

Sedmý ročník sbírky začal v listopadu 2010 a pokračoval až do konce ledna 2011. Témata sbírky byla:
Filipíny – rýže pro postižené povodněmi,
Nepál – střecha pro církev v Dhapakhel,
Srí Lanka – garáž, kde se mění životy lidí,
Uganda – motocykl usnadní práci,
ČR – program Zdravá mládež.
Do 31. 12. 2010 jsme od Vás dostali 182 400 Kč, z toho 33 000 Kč pro Filipíny, 18 600 Kč pro Nepál,
18 000 Kč pro Srí Lanku, 3 550 Kč pro Ugandu a 109 250 Kč pro ČR.
Celý výsledek Vánoční sbírky 2010 včetně části získané na začátku r. 2011 najdete na našich
webových stránkách. Všem dárcům jsme velmi vděční.

Vděčný dopis o využití darů na střechy

Nepálským křesťanům jsme pomáhali s financováním střechy pro církevní budovu již v roce 2008.
Z jejich dopisu uvádíme:
Křesťanský sbor v Avishek, Sikshanagar, Nawalparasi, založil před v r. 2008 křesťanský pracovník
Gangamaya Tamang. V současnosti (2010) je v této církvi 75 členů, kteří se scházeli v provizorním
přístřešku postaveném na pozemku jednoho člena. Když ale počet věřících vzrostl, kvůli horkému
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slunci a prudkým lijákům to už
byl problém. Jeden z vedoucích
daroval církvi pozemek, který
měl hodnotu v přepočtu asi
40 000 Kč, aby zde věřící
postavili
vlastní
budovu.
Ohromující je, že místní
maoistický vůdce daroval dřevo
na okna a dveře v ceně okolo
15 000 Kč!
Přestože budova byla teprve
rozestavěná,
konala
se
v ní nedělní shromáždění.
Věřící jsou nadšeni, že mají
vhodné místo, kde mohou mít
bohoslužby a jsou vděční za pomoc z České republiky na pořízení střechy.
Křesťanský sbor Sion, v Dhangadhi, západní Nepál, založil křesťanský pracovník Rudra Chaudhary.
Pastor Rudra zde začal práci společně se svou ženou a dvěma věřícími v roce 2003, nyní (2010) je
v církvi 60 věřících. Na počátku se scházeli v Rudrově malé pronajaté místnosti. Když církev začala
růst, přestěhovali se do většího přístřešku. Pastor Rudra nedávno věnoval svůj pozemek na církevní
budovu, na jejíž stavbě teď věřící pracují. Jsou velmi vděčni, že obdrželi dar z ČR na pořízení střechy.

Příští Vánoční sbírka bude zase před Vánocemi

Zvláštní sbírky, jejich témata a variabilní symboly můžete najít na našich webových stránkách. Naši
dárci a partneři dostávají informaci o vyhlášení sbírky poštou. Pokud Vás naše činnost zaujala,
ozvěte se nám a my Vás budeme informovat individuálně.
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Finanční a ekonomické údaje za rok 2010
Částky jsou zaokrouhlené na celé Kč.

Stručný souhrn příjmů a výdajů v roce 2010 v Kč:

2010

2009

3 945 157

4 077 428

1 265 478

1 311 697

607 482

399 473

5 818 117

5 788 598

813 475

615 663

Dary z I.N. Network (pro program v ČR)

1 180 627

1 505 967

Dary pro programy podpory v zahraničí celkem

3 073 533

3 194 024

675 769

277 889

5 743 404

5 593 543

Výdaje (náklady)
Nadacní príspevky pro všechny programy celkem
Náklady na správu nadace
Ostatní náklady nadace
Výdaje celkem bez započtení účetních operací*

Příjmy (výnosy)
Dary z ČR pro program v ČR celkem

Další příjmy celkem
Příjmy celkem bez započtení účetních operací*
Rozdíl příjmů a výdajů

-74 713

Ztráta při přeinvestování nadačního jmění**

-51 960

Rozdíl příjmů a výdajů s promítnutím ztráty

-126 673

-195 055

* Přehled příjmů a výdajů je nutné pro účetní úplnost na příjmové a výdajové stránce doplnit o sumu
1 497 926 Kč – jedná se o interní převody mezi účetními středisky nadace. Převody reálně
nepředstavují skutečný výdaj ani příjem. Obvykle jde o tyto typy převodů:
• z každého přijatého daru se převádí určité procento na provoz – více o tom v části Doplňující
údaje a výrok auditora,
• z darů pro Dálkovou adopci PLUS® se převádí 1/7 pro práci místních křesťanských pracovníků,
• provozní výdaje se rozčleňují podle typů činnosti: správa nadace a vlastní činnost nadace.
** Ztrátu způsobil pokles hodnoty nadačního jmění v důsledku ekonomické krize, rozdíl je
-51 960 Kč. Přeinvestování nadačního jmění se v účetnictví roku 2010 promítá ve výdajích (prodané
cenné papíry a vklady) částkou 15 004 170 Kč, v příjmech (tržby z prodeje cenných papírů a vkladů )
částkou 14 952 210 Kč. Více o přeinvestování nadačního jmění najdete v části Nadační jmění.

Úplná účetní uzávěrka nadace se zahrnutím výše uvedených převodů nadačního jmění
a převodů mezi středisky vykazuje za rok 2010:

Výdaje: 22 320 213 Kč,
Příjmy: 22 193 540 Kč.
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Podrobný přehled – výdaje (náklady)
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč:

Program v ČR: Zdravá mládež

2 010

2 009

Diakonie CB Kolín, Radek Pospíšil

209 600

0

DKP Bethel, o. s., Martin Růžička

196 500

190 500

Maják o.p.s., Bc. Patrik Müller

181 950

183 148

Maják o.p.s., Bc. Roman Kladivo

119 140

172 931

63 600

0

208 768

166 465

Pavučina, o. s. Den, Bc. Petra Mecnerová

31 475

168 330

Pavučina, o. s. Den, Kateřina Trnčáková

5 500

0

Příjemce nadačních příspěvků:

NIŽ, o.p.s., Jitka Kultová
Pavučina, o. s. Den, Ivo Neuvirt

122 740

151 053

Trans World Radio v České republice, o. s.

Slánka, o. s., Mgr. Miloslav Fanta

0

55 000

Unie Kompas, o. s., Mgr. Martin Stavjaník

202 400

247 500

ZIP o. s., Roman Želonka

48 000

144 000

ZIP o. s., Michal Malina

62 000

0

1 451 673

1 478 927

2 010

2 009

500 180

442 929

Nadační příspěvky v ČR celkem

Programy podpory v zahraničí
Dálková adopce PLUS® Filipíny
Křesťanští pracovníci na Filipínách
Dálková adopce PLUS® Nepál

89 587

87 471

757 753

694 092

Krestanští pracovníci v Nepálu

151 780

141 636

Dálková adopce PLUS® Srí Lanka

224 588

203 102

Krestanští pracovníci na Srí Lance

32 196

25 122

Dálková adopce PLUS® Uganda

404 856

330 959

Krestanské aktivity v Ugande (Bible)

103 040

36 796

Podpora studentu biblických škol v Nepálu

158 599

162 253

70 905

474 141

2 493 484

2 598 501

Príležitostná pomoc do zahranicí (mimor. sbírky)

Nadacní príspevky do zahranicí celkem
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Křesťanské aktivity v Ugandě (Bible)
Podpora studentů biblických škol v Nepálu
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimoř. sbírky)
Nadační příspěvky do zahraničí celkem

103 040
36 796
158 599
162 253
70
905
474
141
Zpráva
o činnosti
2 493 484 2 598 501

v roce 2010

Podpořené programy v roce 2010 (poskytnuté nadační příspěvky) v %:
1,8
4,0
9,5

47,8 %: Dálková adopce PLUS (všechny země
dohromady)
36,8 %: ČR - Zdravá mládež celkem

47,8

36,8

9,5 %: Podpora křesť. aktivit (pracovníci + v Ugandě
Bible)
4,0 %: Podpora dospělých studentů biblických škol z
Nepálu
1,8 %: Příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné
sbírky)

Ostatní náklady nadace v Kč
Ostatní
náklady
nadace
v Kč
Fond
rozvoje
programů
pomoci
do zahraničí
Akce
hrazené
ze
zahraničí
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
Vlastní činnost
Akce hrazené ze zahraničí
Prodej brožur a videokazet
Vlastnídlouhodob.
činnost hmotného majetku (nemovitosti)
Odpisy
Ostatní
celkem
Prodej náklady
brožur anadace
videokazet

2010
96 522
96 544
301 094
2 753
110 569
607 482

Odpisy dlouhodob. hmotného majetku (nemovitosti)

Ostatní náklady nadace celkem

2009
2 010
58 624
67 96
366522
273 483
96 544
0
301 0094
399 473
2 753

2 009
58 624
67 366
273 483
0

110 569

0

607 482

399 473

Podrobný přehled – příjmy (výnosy)
Dary pro programy podpory v zahraničí v Kč
Dálková adopce PLUS® Filipíny
Dálková adopce PLUS® Nepál

2 010

2 009

729 507

632 170

1 096 781

1 020 125

Dálková adopce PLUS® Srí Lanka

321 925

292 200

Dálková adopce PLUS® Uganda

596 050

490 651

Podpora studentů biblických škol v Nepálu

191 200

173 100

24 000

24 000

114 070

561 778

3 073 533

3 194 024

Křesťanští pracovníci v Nepálu
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky)

Dary pro programy podpory v zahraničí celkem
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3 073 533
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Příjmy pro programy pomoci v zahraničí
3500000
2 959 463
3000000
2 632 246

V Kč

2500000
2 296 121

2000000
1 669 185
1500000

1000000

1 250 869
2006

2007

2008

2009

2010

Rok

Dary pro Zdravou mládež a jiné účely celkem
2 010
2 009
Dary
pro
Zdravou
mládež
a
jiné
účely
celkem
2010
Dary na program Zdravá mládež z ČR
760 372
569 7842009
Dary
na
program
Zdravá
mládež
z
ČR
760
372
Další dary z ČR na jiné účely
53 103
45569
879 784
Další
dary z ČR na jiné účely
53 103 615 663
45 879
Dary z ČR pro Zdravou mládež a jiné účely celkem
813 475
Dary z ČR pro Zdravou mládež a jiné účely
Dary z I.N. Network v Kč
1 180 627
967
celkem
813 475 1 505615
663
Všechny
dary
pro
Zdravou
mládež
a
jiné
účely
celkem
1
994
102
2
121
630
Dary z I.N. Network v Kč
1 180 627 1 505 967
Všechny dary pro Zdravou mládež a jiné účely
celkem
2 121 630
Příjmy od dárců z ČR pro práci mezi mládeží1v994
ČR 102
800000

615 663

760 372

V Kč

600000

530 787
400000

255 574

350 272

200000
2006

2007

2008

2009

2010

Rok

Souhrn darů na programy v ČR i v zahraničí v Kč
Dary z ČR pro programy do zahraničí

2010
3 073 533

2009
3 194 024

29

Zpráva o činnosti v roce 2010
Souhrn darů na programy v ČR i v zahraničí v Kč
Dary z ČR pro programy do zahraničí
Dary z ČR pro program v ČR

Dary z I.N. Network
Všechny dary celkem

2010

2009

3 073 533

3 194 024

813 475

615 663

1 180 627

1 505 967

5 067 635

5 315 654

2010

2009

3 073 533

3 194 024

813 475

615 663

3 887 008

3 809 687

2010

2009

Přehled darů z ČR podle účelu v Kč
Dary z ČR pro programy do zahraničí
Dary z ČR pro program v ČR a jiné účely

Dary z ČR celkem

Další příjmy v Kč
Úroky, náhrady

57 258

18 814

Výnosy nadačního jmění

335 332

0

Akce hrazené ze zdrojů I.N. Network

137 660

125 691

Vlastní činnost – příspěvek z I.N. Network

145 519

133 384

675 769

277 889

Celkem

Všechny příjmy bez účetních operací v Kč
Dary pro programy v ČR a v zahraničí celkem
Další příjmy

Příjmy celkem

2010

2009

5 067 635

5 315 654

675 769

277 889

5 743 403

5 593 543

Komentář k vývoji finanční situace v roce 2010

Výdaje:
• V roce 2010 jsme poskytli nadační příspěvky těsně pod hranicí 4 milionů. To je méně než
v předešlém roce 2009, podobně jako byla menší úroveň darů určených do zahraničí. Rozdíl
způsobila jednorázová mimořádná Sbírka Pomozte Filipínám 2009 (podrobnosti najdete
v samostatné stejnojmenné kapitole).
• Když odhlédneme od mimořádných sbírek, pak celková úroveň programu Dálková adopce
PLUS® byla v roce 2010 jak po příjmové, tak i výdajové stránce asi o 300 000 Kč vyšší než
v předchozím roce.
• Vyšší ostatní náklady nadace v roce 2010 oproti roku 2009 jsou tvořeny: výdaji na zahraniční
cestu (návštěva projektů) a odpisy nemovitostí (vysvětlujeme níže).
Příjmy:
Pro program Zdravá mládež jsme v roce 2009 obdrželi ze zahraničí mimořádný grant. Ten

•
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nám v roce 2010 chyběl, ale chybějící příjmy vyrovnala vyšší úroveň darů z ČR a také alespoň
částečné výnosy nadačního jmění.
Rozdíl příjmů a výdajů:
• Hospodářskou ztrátu roku 2010 (-126 673 Kč) silně ovlivnily odpisy nemovitostí ve výši
-110 569 Kč (více o nemovitostech v části Nadační jmění). V případě udržovaných nemovitostí
jsou však odpisy spíše povinným účetním nástrojem než věrným zobrazením reality.
Kdyby odpisy nemovitostí nebyly součástí výdajů, hospodářský výsledek roku 2010 by byl
kladný. Ve skutečnosti došlo v roce 2010 k mírnému ozdravení našich financí, a to zejména
s přihlédnutím k potenciálu ukrytému v přeinvestování nadačního jmění.

Doplňující údaje a výrok auditora
Úplná zpráva o hospodaření je předmětem auditu účetní závěrky, který je uložen u Krajského soudu
v Hradci Králové (Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové). Je přístupný na internetu
v Obchodním rejstříku v sekci Sbírka listin.

Výpočet dodržení max. limitu výdajů na správu nadace:

V roce 2010 činily náklady na správu nadace 4,15 % z nadačního jmění ke dni 31. 12. 2010. Tímto
bylo splněno kriterium stanovené ve statutu nadace (maximálně 9 % z nadačního jmění k 31.
prosinci příslušného roku).
Původní kriterium pro náklady na správu nadace – max. 35 % z poskytnutých nadačních příspěvků
– bylo taktéž splněno a náklady na správu nadace činily v roce 2010 jen 32,1 % poskytnutých
nadačních příspěvků.

Kolik procent z Vašich darů používáme na svůj provoz

Provozní výdaje si pečlivě sledujeme. Při každoročním projednávání provozního rozpočtu správní
rada vždy schvaluje pravidlo, jaké procento z přijatých darů smí nadace použít pro svůj provoz.
Zákon nám neukládá povinnost mít toto pravidlo, dárci se však právě na to ptají a je to praktické
i v účetnictví.
Naše praxe je tato:
• z každého přijatého daru na jakoukoliv podporu do zahraničí se v r. 2010 převádělo 20 %
na středisko nákladů na správu nadace a 2 % na Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
(pro rok 2011 se tyto kvóty snižují na 18 % + 2 %);
• výjimkou byla sbírka „Pomozte Filipínám 2009“, u které správní rada rozhodla, že z nich si
nadace odpočítá 8 % na správu a 2 % na Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí;
• z ostatních přijatých darů se v r. 2010 převádělo 22 % na středisko nákladů na správu nadace
(pro rok 2011 se tato kvóta snižuje na 20 %).
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Výrok ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky nadace

Nadační jmění a hospodaření s výnosy NIF
Co je nadační jmění
•
•
•
•

Je to majetek vložený do nadace, kterého se jeho vkladatelé vzdávají ve prospěch účelu,
kterému nadace slouží.
Mohou jím být peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, které splňují
předpoklad trvalého výnosu.
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. Je nedotknutelné – nelze ho
přímo spotřebovat v činnosti nadace. Slouží jen k vytváření výnosů, které lze použít k činnosti
nadace.

Prostředky z NIF

V roce 2001 Nadace Mezinárodní potřeby uspěla ve výběrovém řízení II. etapy rozdělování
příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF) od Fondu národního majetku a umístila se na 39.
místě z 88 úspěšných nadací.
Nadační investiční fond vznikl v roce 1991 na základě usnesení vlády ČR. Jeho účelem bylo posílit
nadační a tím i celý neziskový sektor, který byl po éře komunismu v plenkách. Vláda pro NIF
vyčlenila 1 % akcií z 2. vlny kupónové privatizace. Tento donátorský krok českého státu je ve světě
ojedinělý a má dlouhodobý příznivý dopad pro neziskový sektor.
Od února 2002 do října 2006 nám postupně byla přidělena částka 29 940 000 Kč. To je součást
našeho nadačního jmění, z něhož nám plynou výnosy.
Menší částky zbývajících prostředků státu, určených v privatizačním procesu nadacím, mají být ještě
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rozděleny v budoucnu, jakmile proběhnou privatizační kroky.
Správa prostředků v nadačním jmění podléhá pravidlům stanoveným přesně ve smlouvách mezi
státem a nadacemi.
V roce 2009 ministerstvo financí výrazně zjednodušilo administraci výnosů z darovaného majetku.
Odpadlo mnoho zbytečné byrokracie, která v jiných oblastech neziskového sektoru vytváří
nezřídka těžké břemeno (známé např. při využívání fondů Evropské unie). To je vstřícný krok státní
administrativy, který si nemůžeme vynachválit.
Smlouvy se státem nyní nařizují nadacím jen to, co bychom chtěli dělat v každém případě: totiž
každoročně vyhlašovat veřejné grantové řízení a v něm rozdělit určitý objem finančních prostředků.
Stát těmito pravidly zajistil, aby peníze vložené nadacím nezůstaly nečinně ležet, nýbrž konaly
každoročně službu dle poslání nadace. Zároveň stát nezasahuje nevhodně do toho, jak má být tato
činnost vykonána.
Objem povinně rozdělovaných prostředků se vždy odvozuje od hodnoty PRIBID vyhlašovanou
Českou národní bankou.
V praxi naší nadace obvykle rozdělíme v grantovém řízení několikanásobně vyšší hodnotu
prostředků, než je povinná úroveň.

Hospodaření s výnosy nadačního jmění 2010, veřejné grantové
řízení
Nadace Mezinárodní potřeby vyhlásila veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků od 10. 1. 2010
do 10. 2. 2010 pro program „Zdravá mládež“. Informace jsme poskytli na našich webových stránkách,
prostřednictvím Grantového kalendáře Neziskovky.cz a upozornili jsme také ústředí církví.
Do veřejného kola se přihlásilo 9 platných projektů již podporovaných lektorů a 2 projekty nových
pracovníků. Posouzení projektů proběhlo na řádném zasedání správní rady nadace dne 30. března
2010 v Humpolci.

Seznam schválených příjemců nadačních příspěvků a rozdělených částek v rámci
veřejného grantového kola
Příjemce nadačního příspěvku

Rozdělená částka

Diakonie CB Kolín, Radek Pospíšil

140 800

DKP Bethel, o. s., Martin Růžička

133 500

Maják o.p.s., Bc. Patrik Müller

129 910

Maják o.p.s., Bc. Roman Kladivo

81 200

NIŽ, o.p.s., Jitka Kultová

61 600

Pavučina, o. s. Den, Ivo Neuvirt
Pavučina, o. s. Den, Kateřina Trnčáková
Slánka, o. s., Mgr. Miloslav Fanta
Unie Kompas, o. s., Mgr. Martin Stavjaník
ZIP o. s., Michal Malina

Celkem

134 000
5 500
71 940
129 300
60 000

947 750
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Komentář: Po skončení grantového řízení uzavíráme s příjemci příspěvků darovací smlouvy vždy
od 1. května téhož roku do konce dubna následujícího roku. Výše uvedená tabulka proto zobrazuje
výši rozdělených příspěvků za období od května do prosince 2010.

Výše výnosů a rozdělená částka:

V roce 2010 jsme z výnosů nadačního jmění účetně přijali 931 112 Kč. Z této sumy odečítáme
dividendu Růstového fondu nadací ve výši 595 780 Kč. Fond ji na základě svého statutu musel
vyplatit, přestože tím došlo k reálnému snížení hodnoty jeho podílových listů. Když nadace krátce
na to podílové listy uvedeného fondu v rámci přeinvestic prodala (více v části Nadační jmění),
získala o to méně. Proto dividendu započítáváme do tržby z prodeje cenných papírů, kam logicky
patří.
Reálný výnos v roce 2010 proto byl 335 332 Kč.

Výše povinné částky k rozdělení v roce 2010

Výše povinné částky k rozdělení byla 223 427 Kč, ve veřejném grantovém řízení jsme rozdělili
947 750 Kč na podporu lektorů programu Zdravá mládež.

Nadační jmění
Změny v nadačním jmění

Rok 2010 nás postavil před zásadní nutnost: najít v době ekonomické krize bezpečnější a efektivnější
uložení nadačního jmění.
Nadační jmění je i díky daru českého státu ohromným nástrojem, který pomáhá dofinancovat řadu
potřebných projektů i provoz nadace. Když k nám ale v roce 2009 dorazila světová ekonomická
krize, ukázalo se, že mnoho dosavadních dogmat neplatí. Např. státní dluhopisy bývaly vždy
považované za nejbezpečnější investici, nyní ale hrozí v některých částech světa potopit koráb
ekonomiky i s posádkou…! Na podobné „jistoty“ spoléhaly i fondy, v nichž jsme měli uloženo naše
nadační jmění.
V našem hledání nám pomohlo setkání
s Ing. Petrem Frolíkem, předsedou správní
rady F-nadace. Ing. Frolík se v nadačním
sektoru vyzná stejně dobře jako v investicích
do nemovitostí. Uvědomili jsme si jednoduchý
fakt: ať se s ekonomikou bude dít cokoliv, lidé
vždy budou někde bydlet a budou za to také
přiměřeně platit.
Následovala řada jednání, zvažování, mimořádná
zasedání správní rady. Výsledkem bylo, že
nadace zakoupila tři nemovitosti: byt v Praze
a dva menší byty v zbrusu novém bytovém
domě v Brně. Hodnota investice do nemovitostí
dosáhla 8 840 000 Kč s tím, že po rekonstrukci
bytu v Praze se cena ještě o 2 miliony Kč zvýší
Z prohlídky nemovitosti v Brně, zleva Mgr. Petr
(v nadačním rejstříku jsou nemovitosti v souladu
Horáček, Ing. Radek Němec – investor, Jiří Krejčí
se zákonem zapsány dle odhadní hodnoty, která
a Ing. Miloš Rauš, oba členové správní rady
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Následovala řada jednání, zvažování, mimořádná zasedání správní rady. Výsledkem bylo, že nadace
zakoupila tři nemovitosti: byt v Praze a dva menší byty v zbrusu novém bytovém domě v Brně.
Hodnota
investice
do nemovitostí
dosáhla
8 840
000Network
Kč s tím, že po rekonstrukci bytu v Praze se cena
Nadace
Mezinárodní
potřeby
- člen
I.N.
ještě o 2 miliony Kč zvýší (v nadačním rejstříku jsou nemovitosti v souladu se zákonem zapsány dle
je vyšší, celkem 9 706 000 Kč).
odhadní hodnoty, která je vyšší, celkem 9 706 000 Kč).
Třetina nadačního jmění se tak přesunula do nemovitostí.
Třetina nadačního jmění se tak přesunula do nemovitostí.
Dalších 6 milionů Kč jsme umístili na termínované vklady, které jsou za současné legislativy v ČR
Dalších 6 milionů Kč jsme umístili na termínované vklady, které jsou za současné legislativy v ČR
stoprocentně pojištěné.
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i
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pro
Očekáváme, že výsledkem bude vyšší hodnota i stabilita výnosů nutně potřebných pro naši činnost.
naši činnost.
Všechna
detailní jednání a rozhodování prováděl z pověření správní rady spolu s výkonným ředitelem
Všechna
detailní
jednánírady
a rozhodování
prováděl
pověření
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spolu čas,
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energii a poskytnutí neocenitelných zkušeností.
Z prohlídky nemovitosti v Brně, zleva Mgr. Petr Horáček, Ing. Radek Němec – investor, Jiří Krejčí a
Ing.
Miloš Rauš,
oba členové
správní rady jmění
Uložení
našeho
nadačního
podílové listy Balancovaného fondu nadací
nemovitosti
vkladové účty

19,46%

49,05%

31,48%

2.400.000,- Kč: vkladový účet č. 3000263234/5800 u J&T Banka a.s., IČ 47115378, Pobřežní 14,
186 00 Praha 8;
2.400.000,- Kč: vkladový účet č. 156945/6100 u Banco Popolare Česká republika a.s., IČ 47116102,
Katarská 1718/3, 111 21 Praha 1;
15 121 400,- Kč: podílové listy v počtu 14 257 233 kusů Balancovaného fondu nadací,
spravovaného společností Pioneer investiční společnost, a.s., IČ 63078295, se sídlem Karolínská
650/1, 186 00, Praha 8;
1.200.000,- Kč: vkladový účet č. 2400098552/2100 u Fio Banka a.s., IČ 61858374, V Celnici
1028/10, 117 21 Praha 1 ze dne 16.12.2010;
5.700.000,- Kč: bytová jednotka č. 469/2, která se nachází na pozemku č. parc. 2067/2,
v katastrálním území a části obce Holešovice, obec Praha, včetně souvisejícího spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku č. parc. 2067/2, blíže vymezeném v článku II
příslušné kupní smlouvy;
1.978.000,- Kč: - bytová jednotka č. 893/3 ve IINP Bytového domu, budovy č.p. 893, postavené
na pozemku parc.č. 400, část obce Zábrdovice, obec Brno (dále jen byt);
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 4640/381814 na společných částech Bytového domu výše
popsaného, společných všem vlastníkům jednotek, náležejícího k bytu;
– spoluvlastnický podíl ve výši 4640/271294 na společných částech Bytového domu výše
popsaného, společných pouze vlastníkům jednotek č. 1 až 47, náležejícího k bytu;
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– spoluvlastnický podíl ve výši 4640/381814 na pozemcích par.č. 400 a parc.č. 403, oba zapsány
na listu vlastnictví č 1896 v katastrálním území Zábrdovice, náležejícího k bytu;
– to vše se všemi součástmi a příslušenstvími;
2.028.000,- Kč: bytová jednotka č. 893/15 ve III NP Bytového domu, budovy č.p. 893, postavené
na pozemku parc. č. 400, část obce Zábrdovice, obec Brno (dále jen byt);
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 3840/381814 na společných částech Bytového domu výše
popsaného, společných všem vlastníkům jednotek, náležejícího k bytu;
– spoluvlastnický podíl ve výši 3840/271294 na společných částech Bytového domu výše
popsaného, společných pouze vlastníkům jednotek č. 1 až 47, náležejícího k bytu;
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 3840/381814 na pozemcích par. č. 400 a parc.č. 403, oba zapsány
na listu vlastnictví č 1896 v katastrálním území Zábrdovice, náležejícího k bytu;
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 nebytové jednotky č. 893/49 – garáž, umístěné v 1. NP
Bytového domu shora uvedeného (dále tato garáž jen jako „garáž“) s právem užívání vyhrazeného
garážového stání č. 18;
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 z 96060/381814 na společných částech Bytového domu,
náležejícího ke garáži;
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 z 96060/381814 na pozemcích par.č. 400 a parc.č. 403,oba
zapsány na listu vlastnictví č 1896 v katastrálním území Zábrdovice, náležejícího ke garáži;
– to vše se všemi součástmi a příslušenstvími.

Souhrn darů a dárců
Zde uvádíme všechny dary za rok 2010. Částky jsou zaokrouhleny na celé Kč.
Velké poděkování patří Vám, dárcům. Vaše dary mění lidské životy!

Mateřské školy:
Mateřská škola Nádražní, příspěvková org. města Kyjova

Základní školy:
22. základní škola Plzeň .........................8 710 Kč
Základní škola a Mateřská škola E. Beneše,
Bohumín ...................................................9 100 Kč
Základní škola Kvasice.............................8 400 Kč
Základní škola Mistra Choceňského, Choceň....
....................................................................3 150 Kč
Základní škola Střílky..............................8 400 Kč

Střední školy:
Gymnázium Písnická, Praha 4..............10 600 Kč
Střední
škola
průmyslová,
hotelová
a zdravotnická, Uherské Hradiště....... 13 800 Kč
Střední zdravotnická škola, Kroměříž....10 900 Kč

Církve:
Apoštolská církev, Sbor bez hranic Praha,
misijní stanice Havířov, Praha 2.......... 20 000 Kč
Církev Nová Naděje, sbor Cesarea Opava .........
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2 100 Kč

................................................................... 8 400 Kč
Církev živého Boha, sbor Teplice........ 27 300 Kč
Dorostová unie, skupina 011, Sbor Církve
bratrské, Letovice.....................................4 200 Kč
Evangelická církev metodistická, Jablonné
v Podještědí ............................................. 2 000 Kč
Evangelická církev metodistická, Plzeň 1 –
Lochotín .................................................37 441 Kč
Evangelická církev metodistická, Protivín .........
................................................................. 25 200 Kč
Evangelický sbor a. v. ČCE v Českém Těšíně ....
....................................................................1 400 Kč
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v.
v Třanovicích, dorost . .............................8 400 Kč
Husův sbor ve Vršovicích, Praha 10 – Vršovice .
8 400 Kč
Křesťanská mládež při farnosti Nanebevzetí
Panny Marie, Praha 1 ..............................4 200 Kč
Křesťanská společnost Cesta života o.s., České
Budějovice ..............................................15 050 Kč

Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Křesťanské společenství České Budějovice,
Borovany ...................................................8 400 Kč
Křesťanské společenství Jeseník ...........9 201 Kč
Křesťanské společenství Liberec .........15 720 Kč
Křesťanské společenství Praha – region Sever,
Praha 8 ......................................................7 150 Kč
Křesťanské společenství – Społeczność
Chrześcijańska při Slezské církvi evangelické a.
v. v Těrlicku ..............................................8 400 Kč
Křesťanský sbor Brno . ......................... 22 400 Kč
Křesťanský sbor Brno, mládež .............. 7 700 Kč
Křesťanský sbor v Ostravě – Kunčičkách ...........
................................................................. 40 800 Kč
Nedělní besídka při farním sboru Slezské církve
evangelické a. v. v Albrechticích u Českého
Těšína . ..................................................... 2 400 Kč
Nedělní besídka sboru Církve bratrské v Hradci
Králové . ................................................... 8 400 Kč
Nedělní besídky při sboru Slezské církve
evangelické a. v. v Oldřichovicích, Třinec . ........
................................................................... 8 400 Kč
Sbor Apoštolské církve v Havířově......14 000 Kč
Sbor Apoštolské církve ve Frýdku-Místku..........
................................................................ 12 800 Kč
Sbor ARCHA VÍRY Příbram . ........... 12 600 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně ...10 400 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích ..
................................................................. 68 750 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Uherském
Hradišti .................................................. 13 800 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně.. 48 000 Kč
Sbor Církve bratrské, Říčany ............. 29 400 Kč
Sbor Církve bratrské besídka, Ostrava..... 900 Kč
Sbor Církve bratrské v Benátkách n. Jizerou .....
..................................................................16 800 Kč
Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně...10 500 Kč
Sbor Církve bratrské v Kolíně . ........... 55 300 Kč
Sbor Církve bratrské v Náchodě ........... 5 400 Kč
Sbor Církve bratrské v Praze 6 ............ 16 800 Kč
Sbor Církve bratrské v Litomyšli .......... 8 400 Kč
Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze
4 – Braníku .............................................16 800 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Rychnov nad Kněžnou .
................................................................... 2 300 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí .... 420 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Hradec Králové.....6 000 Kč

Sbor Jednoty bratrské v České Lípě ..... 3 030 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Dobřívě .......... 3 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě ....... 5 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách .......... 650 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Liberci .......... 78 222 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace ...... 9 128 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Ostravě ........... 8 400 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou .......
................................................................ 24 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi ............
................................................................. 33 175 Kč
Sbor Křesťanské společenství, Žďár nad
Sázavou 5 ..................................................1 326 Kč
Sbor Křesťanské společenství Brno, nedělní
besídky ..................................................... 8 400 Kč
Sbor Křesťanské společenství Plzeň .... 7 000 Kč
Sbor Křesťanské společenství Praha..... 7 200 Kč
Slezská církev evangelická a. v., farní sbor Guty,
Smilovice ............................................... 23 500 Kč
Slezská církev evangelická a. v., farní sbor
Ostrava ..................................................... 8 400 Kč

Firmy a společnosti:
Bisport spol. s r. o., Týnec nad Sázavou..16 800 Kč
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., Praha 4 ....
................................................................. 30 000 Kč
Domeček, středisko pro volný čas a integraci
DM CČSH, Trhové Sviny ...................... 8 400 Kč
J&T BANKA, a.s., Praha 8 .....................9 133 Kč
Jaroslav Schneider a spol./ PEKÁRNA
TANVALD ........................................... 20 000 Kč
Ludoprint CZ, s. r. o., Pardubice . ......... 8 400 Kč
SATO TANVALD, spol. s r. o., Tanvald..8 400 Kč
SEBATRANS, s. r. o., Tanvald.............. 3 600 Kč

Dárci a kolektivy zaměstnanců:
Adámková Korbuthová Dagmar PhDr. Mgr.,
Vodňany.................................................. 16 800 Kč
Ailová Marie Jana Ing., Domažlice....... 8 400 Kč
Anděl Robert, Brno ................................ 8 400 Kč
Baladová Iveta Bc., Zlín............................. 340 Kč
Baráčková Lenka Ing., Jemnice.............. 1 800 Kč
Baranková Petra, Hovorčovice . ............ 2 100 Kč
Barda Michal Ing., Jevany.................... 12 600 Kč
Bartel Martin, Havířov – Město . .......... 4 200 Kč
Bártová Tereza, Praha 5.......................... 8 400 Kč
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Barvíková Bibiana, Praha 4 – Chodov....2 100 Kč
Bednář Michal, Doubravník................ 10 400 Kč
Beňa Ladislav Ing., Dolní Újezd .......... 8 400 Kč
Beneš Jiří Doc. MUDr., CSc., Praha 8.....8 400 Kč
Beňová Lenka MUDr., Dolní Újezd u Litomyšle 	
................................................................ 24 400 Kč
Beranová Romana, Praha 5 ...................... 350 Kč
Bětík Miroslav, Zlín................................ 6 000 Kč
Bíbová Věra, Praha 4 – Záběhlice . ....... 9 400 Kč
Biedrawa Libor, Třinec............................8 400 Kč
Biolek Jaromír, Týnec nad Sázavou .......8 400 Kč
Bischof Pavel, Trutnov...........................16 800 Kč
Bittnerová Renata, Lysá nad Labem......... 350 Kč
Blechová Soňa, Litvínov – Janov............1 750 Kč
Bocek Karel, Třinec..................................4 200 Kč
Bok Jan, Děčín 2.......................................8 400 Kč
Bořil Pavel, Týnec nad Sázavou..............8 400 Kč
Broukal Václav, Vlašim............................8 400 Kč
Brožovičová Iva Mgr., Krnov..................4 200 Kč
Břoušek Milan, Březová nad Svitavou..... 500 Kč
Bubenová Daniela, Most . .......................1 750 Kč
Budina Pavel, Havířov – Město .......... 12 650 Kč
Buchlovský Petr Ing., Milotice ............. 1 800 Kč
Bukovský Martin Mgr., Nové Město pod
Smrkem .................................................... 6 000 Kč
Büllow Jiří Dr. Ing., Plzeň ........................ 500 Kč
Burdová Ingrid, Kryry ........................... 4 200 Kč
Bužga Marek Mgr., Ostrava 3 . .............. 2 400 Kč
Bylík ml. Jan, Chomutov . ...................... 6 300 Kč
Cechlová Marcela Mgr., Bystřice nad Olší .........
................................................................... 8 400 Kč
Ciesar Vlastimil, Smilovice ................... 8 400 Kč
Ciprová Radka, Nýřany ......................... 4 200 Kč
Citová Václava, Pardubice . .................... 2 100 Kč
Cvejnová Barbora Mgr., Brno ................ 5 700 Kč
Czopniková Erika, Albrechtice ............ 2 000 Kč
Čagánková Emílie, Olomouc................. 8 400 Kč
Čechák Martin Ing., Rataje u Kroměříže...3 850 Kč
Čepelák Stanislav, Bohumín ................. 4 200 Kč
Červený Petr, Chrastava ........................ 2 000 Kč
Česenek Radomír, Červený Kostelec . . 6 000 Kč
Česenková Jitka, Červený Kostelec ...... 6 000 Kč
Čiháček Jiří, Kadaň ...............................16 400 Kč
Činčalová Monika, Břeclav . ...................8 400 Kč
Čížková Kateřina, Nové Strašecí ...........8 400 Kč
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Čmelík Pavel, Bílovice nad Svitavou .....7 800 Kč
Čtyřlístek přátel z Mladé Boleslavi .......8 400 Kč
Dedek Daniel, Čeladná ..........................8 400 Kč
Dedková Svatava MUDr., Brušperk ......8 400 Kč
Diatka Daniel, Karolinka .......................2 450 Kč
Dittrich Tomáš Ing. arch., Praha 8 ....... 3 000 Kč
Drápelová Lenka, Háj ve Slezsku ..........4 200 Kč
Drbalová Jana, Brno................................ 8 000 Kč
Dvořáčková Zuzana, Moravany ...........10 000 Kč
Dvořák Petr, Příbram VII . ...................10 000 Kč
Dvořáková Stanislava Ing., Příbram VII. 56 000 Kč
ENERGO-PRO – kolektiv, Svitavy.......... 210 Kč
Fáberová Alena, Katovice . .................... 4 200 Kč
Fejfar Jiří, Liberec 8 . .............................. 4 200 Kč
Fejfar Zdeněk, Liberec............................ 2 000 Kč
Fiala Miloš, Praha 5 – Stodůlky............. 8 400 Kč
Fifik Ján, Batizovce, Slovensko.............19 800 Kč
Filípek Martin Ing., Valašské Meziříčí.....8 400 Kč
Fill Jiří, Liberec 30 . ................................ 2 100 Kč
Fojciková Lucie, Český Těšín . .............. 4 200 Kč
Frček Miroslav, Písek.............................. 8 400 Kč
Frodl Jan, Ostrava – Krásné Pole........... 8 400 Kč
Gajdošík Bohumil, Frýdek-Místek.........2 200 Kč
Grulich Tomáš Ing., M.Th., Praha 20 – Horní
Počernice ..................................................4 200 Kč
Grulich Václav, Deštné v Orlických horách . .....
................................................................... 4 200 Kč
Grulichová Riana, Havířov – Podlesí .. 4 500 Kč
Haas František, Jablonec nad Nisou .... 6 600 Kč
Haasová Helena, Jablonec nad Nisou.... 15 000 Kč
Hacko Jozef, Povrly .................................7 700 Kč
Hájková Věra, Praha 7 . ...........................7 700 Kč
Haluška Jiří Ing., Frenštát pod Radhoštěm . ......
................................................................... 1 000 Kč
Hamplová Zuzana, Brno . .................... 16 800 Kč
Hanák Tomáš Ing., Brno ........................ 1 200 Kč
Heczko Marcel MUDr., Ostrava – Hrabůvka ....
................................................................. 21 000 Kč
Hennhofer Karel, Slavkov ......................8 400 Kč
Hnilička Miroslav, Černá Hora . .............. 500 Kč
Hofbauer David, Praha 4 – Újezd . ........6 300 Kč
Hoferek Aleš, Praha 8 .............................8 400 Kč
Holcová Vlasta MUDr., Frýdlant ..........8 400 Kč
Holub Miroslav, Louny ...........................4 500 Kč
Horáček Petr, Kroměříž .......................14 700 Kč

Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Horáček Petr Mgr., Česká Třebová .......3 600 Kč
Horáčková Eliška, Česká Třebová .........8 400 Kč
Horáková Simona, Ostrava – Svinov .....8 400 Kč
Hošek Martin, Černošice . ......................2 100 Kč
Hovorková Johana, Praha 5 – Zbraslav.... 350 Kč
Hrachovcová Irena .................................... 500 Kč
Hriníková Tereza, Mohelnice nad Jizerou..........
....................................................................1 925 Kč
Hubený David, Moravany . .....................1 750 Kč
Hubička Jan, Liberec 30 . ....................... 4 800 Kč
Humpolíčková Alena, Brno . ................. 1 680 Kč
Hýbl Milan, Blučina ............................... 8 400 Kč
Chalupa Petr Ing., Ph.D., Lidice ........... 8 400 Kč
Charvát Aleš, Praha – Řepy . ............... 12 600 Kč
Chládková Vlasta, Praha 411 . ............. 25 200 Kč
Chludilová Blanka, Strážek ................... 6 300 Kč
Chovanec Eduard Ing., Opava 6 ........... 1 000 Kč
Chrastinová Petra, Zdounky.................. 8 400 Kč
Chrenčíková Anna, Velká nad Veličkou... 9 000 Kč
Chvostová Daniela, Kladno 4 ................4 200 Kč
Ildža Pavel, Náchod ................................9 100 Kč
Jágr Petr, Jablonné v Podještědí . ...........8 400 Kč
Jahoda Zdeněk, Krupka . ........................3 500 Kč
Jakeš Ivan, Horní Bludovice ...................8 400 Kč
Jakešová Jitka MUDr., Tábor . ................7 700 Kč
Janata Karel, Chrastava ...........................8 400 Kč
Jankulová Katarína, Zemianske Kostoľany,
Slovensko.................................................. 1 400 Kč
Janoušek Josef, Tábor ........................... 24 500 Kč
Janoušková Petra, Nový Jičín................. 8 400 Kč
Jánová Jana Ing., Nahořany.................... 4 800 Kč
Janušková Pavla Ing., Hodonín.............. 2 800 Kč
Jelínková Radka, Praha 10.......................1 050 Kč
Jíra Tomáš Ing., Mladá Boleslav..............2 100 Kč
Josef a Libuše Solichovi, Bohumín 5......4 200 Kč
Káčerek Pavel, Dolní Kounice................1 200 Kč
Kalenská Jitka, Brno................................... 600 Kč
Kaleta Leszek, Český Těšín .................. 8 400 Kč
Kantor Bronislav, Nýdek ..................... 10 400 Kč
Kapounová Martina, Praha 6................. 8 400 Kč
Karas Petr, Karviná – Nové Město........... 700 Kč
Kareš David, Praha 6................................8 400 Kč
Karlík Aleš, Praha 6.................................8 400 Kč
Klement Petr MUDr., Praha 9 – Černý Most......
..................................................................16 800 Kč

Knothová Věra, Brno...............................1 200 Kč
Kocián Zdeněk, Popůvky........................8 400 Kč
Kočvara Pavel MUDr., Dívčice ..............8 400 Kč
Kodes Gabriela Mrs., Perth, Australia.. 4 000 Kč
Kodet Josef, Jihlava..................................1 400 Kč
Kodetová Barbora MUDr., Jihlava ........1 400 Kč
Kolář Martin, Kounice ...........................8 400 Kč
Koňař Václav, Hošťálková ....................10 400 Kč
Kondr Pavel, Veverská Bítýška ........... 12 600 Kč
Korcová Daniela Ing., Praha 10 .............6 300 Kč
Kořístka Martin MUDr., Ostrava-Svinov...9 100 Kč
Košíčková Světluše, Prostějov...............16 800 Kč
Kotková Daniela, Kolín 2........................7 700 Kč
Kotlár Jiří, Ostrava – Nová Bělá ............8 400 Kč
Koukolová Andrea, Roztoky u Prahy....1 600 Kč
Kovandová Irena, Praha 10 ....................1 050 Kč
Kovářík Radim, DiS., Prostějov..............6 300 Kč
Kovářová Veronika, Pelhřimov................ 700 Kč
Kráslová Stanislava, Žirovnice . .............8 400 Kč
Kratochvílová Stanislava, Rajhrad . .......1 800 Kč
Kratochvílová Zoe, Rajhrad....................1 200 Kč
Krejza Michal Ing., Litoměřice . ........... 3 000 Kč
Krištofová Věra, Olomouc-Droždín ...10 000 Kč
Kroutilová Petra, Opava 6......................... 700 Kč
Krušina Jaroslav Ing., Bystré . ................1 200 Kč
Krušina Jiří JUDr., Svitavy . ...................1 200 Kč
Krystyn Jan, Bruntál ...............................9 400 Kč
Křištof Petr, Horní Bludovice ................2 100 Kč
Kubíček Robert, Brno .............................8 400 Kč
Kubiena Lukáš, Český Těšín ..................6 300 Kč
Kubiena Milan, Horní Bludovice ..........5 350 Kč
Kubiena ml. Vilém, Havířov – Podlesí.....4 450 Kč
Kubienová Michaela, Horní Bludovice...5 350 Kč
Kubienová Vanda, Havířov – Podlesí.....4 450 Kč
Kucián Jiří, Brno ................................... 12 000 Kč
Kučera Tomáš Bc., Mladá Boleslav . ....16 800 Kč
Kucharczyk Petr Ing., Stonava ...............8 400 Kč
Kuklínek Jan, Ostrava . ............................. 300 Kč
Kupsová Jana, Lanškroun . .....................6 300 Kč
Kutilová Věra, Praha 10 ..........................2 100 Kč
Kutnohorská Gisela Mgr., Brno .............5 200 Kč
Kynčlová Ilona, Liberec 25..................... 1 000 Kč
Laifr David, Roztoky . ............................ 8 400 Kč
Lamrová Blanka, Praha 10 ....................11 400 Kč
Lamrová Marie, Praha 5 . ........................3 300 Kč
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Lankašová Eva, Želešice .........................1 680 Kč
Lauko Pavel Ing., Praha 96 .....................4 900 Kč
Laušová Marcela JUDr., Brno ..............10 080 Kč
Ledvina Jan, Praha 9 ................................. 300 Kč
Legierská Hana, Zlín 5 .......................... 3 000 Kč
Leona a Jindřich Kysilkovi, Lanškroun .5 600 Kč
Levková Kateřina, Brno . ........................2 100 Kč
Libánská Lenka, Brno .............................1 680 Kč
Libor a Helena Pechovi, Náměšť nad Oslavou ..
....................................................................4 900 Kč
Londin Petr, Příbor ...............................16 800 Kč
Lorenc Stanislav . .................................... 3 000 Kč
Luzar Marek, Ostrava – Zábřeh .............2 100 Kč
Macurová Lenka, Třinec ........................1 050 Kč
Machová Světlana, Plzeň ........................8 400 Kč
Malá Lucie, Praha 2 ................................... 350 Kč
Mališ Roman Ing., Brno . ........................1 200 Kč
Málková Martina, Měšice .......................5 600 Kč
Maňásek Ctirad, Beroun – Zavadilka....10 400 Kč
Maňásek Pavel, Český Krumlov ............8 400 Kč
Marciánová Lucie, Držovice ..................1 400 Kč
Mareda Michal, Pardubice . ....................4 200 Kč
Marek Bedřich Ing., Krnov ................... 5 000 Kč
Markusová Miroslava, Praha 7 ...............8 400 Kč
Martan Vítězslav, Karlovy Vary . .........18 200 Kč
Martinkovská Daniela, Jilemnice ............ 100 Kč
Marván Pavel, Brno .................................8 400 Kč
Matěja Petr, Pozořice ..............................8 400 Kč
Matějka Evžen, Kolín II ...................... 36 300 Kč
Matějková Tereza, Kolín II . .................10 000 Kč
Matějů Kateřina, Mladá Boleslav...........2 100 Kč
Matys Miloš, Brniště ...............................8 400 Kč
Mecnerová Petra Bc., Frýdek-Místek . ...8 400 Kč
Medunová Michalíková Jana, Třinec ....8 400 Kč
Melzerová Lenka, Nové Strašecí ...........8 400 Kč
Menšík Stanislav, Brno ...........................1 400 Kč
Micka Jaroslav Ing., CSc., Zlín - Příluky.....4 200 Kč
Michalko Vladimír, Havířov - Bludovice...1 550 Kč
Michalová Eva, Velké Hostěrádky ........1 200 Kč
Mikšánek Petr, Praha 5 – Jinonice . .......8 400 Kč
Mikšovský Jan Ing., Zátor . .....................8 400 Kč
Mikulecký Viktor, Praha 6 – Řepy ........2 400 Kč
Minaříková Yveta, Luhačovice ..............4 200 Kč
Mocek Vladimír, Praha 10 . ..................10 000 Kč
Moroczová Eva, Dolní Roveň ................4 200 Kč
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Moša Pavel, Chlebičov ............................7 700 Kč
Motyková Kamila, Ostrava – Poruba ....8 400 Kč
Mrázek Aleš, Roudnice nad Labem ......8 400 Kč
Mrkvica Lukáš, Křepice . ........................1 200 Kč
Mrózek Benjamin, Havířov – Podlesí .12 700 Kč
Müller Jaroslav, Vikýřovice ..................10 400 Kč
Müllerová Ilona, Liberec 14 ...................4 200 Kč
Nauš Miroslav, Teplice . ..........................4 900 Kč
Neckařová Kateřina, Teplice .................8 400 Kč
Nechuta Emil, Žďár nad Sázavou . ........8 400 Kč
Němec Jindřich, Karlovy Vary . .............8 400 Kč
Němeček Milan, Čížkovice ................. 23 800 Kč
Němečková Taťána, Hradec Králové.....4 950 Kč
Nezdarová Alexandra, Liberec 6 . ........... 200 Kč
Novák Dalibor, Frýdek-Místek ..............8 400 Kč
Novák Milan, Bořanovice . .....................2 800 Kč
Nováková Kateřina, Bořanovice ............3 150 Kč
Novotná Monika, Liběchov ...................8 400 Kč
Ondruch Jaroslav, Otrokovice ...............4 200 Kč
Osouchová Violeta Ing., Kunštát............8 400 Kč
OSPEA, Praha 10 – Strašnice .................8 400 Kč
Otava Tomáš Mgr., Zruč nad Sázavou.....4 200 Kč
Pankuch Ladislav, Valašské Meziříčí.....16 800 Kč
Partschová Jana Ing., Olomouc ..............4 200 Kč
Paulenka Zdeněk, Jihlava .......................8 400 Kč
Pavlík František, Brno . ...........................1 200 Kč
Pazdera Viktor, Olomouc .......................8 400 Kč
Pecková Hana, Praha 4 . ..........................1 800 Kč
Pechanec Jan, Svitavy ................................ 400 Kč
Perner Jan, Nová Paka . ...........................2 450 Kč
Pernica Zdeněk, Brno .............................8 400 Kč
Petras Michal, Praha 5 ......................... 78 400 Kč
Peukert Milan, Plavy . .............................4 200 Kč
Pítrová Františka, Nový Jičín .................8 400 Kč
Pleva Vítězslav, Litoměřice ....................4 275 Kč
Pokorný David, Brno . .............................4 080 Kč
Pokorný Pavel, Tábor ..............................8 400 Kč
Polanská Marie, Ostrov nad Ohří .........2 100 Kč
Ponka Josef, Lomnice nad Popelkou ....4 300 Kč
Popovská Dana, Brno – Lesná ...............4 200 Kč
Popovský Petr, Ústí nad Labem ...........11 900 Kč
Porubská Alena, Novosedly ...................6 300 Kč
Pospíšilová Jitka Mgr., Hejnice ..............4 200 Kč
Pošvancová Marika, Kroměříž ..............1 750 Kč
Presslerová Lídie, Podbořany . ...............4 200 Kč

Nadace Mezinárodní potřeby - člen I.N. Network
Procházka Luboš, Praha 9 ......................8 400 Kč
Prokop Milan, Blansko ............................. 600 Kč
Prokop Tomáš Ing., Kuřim ....................... 600 Kč
Prymus Adam Bc., Albrechtice u Českého
Těšína . ......................................................2 100 Kč
Ptáček Jan, Kolín II .............................. 20 000 Kč
Ptáček Jiří, Kolín II .................................8 400 Kč
Ptáček Josef, Kolín II ............................10 000 Kč
Radostová Jana, Sezemice ......................3 850 Kč
Rakowski Robert MUDr., Český Těšín..10 500 Kč
Rauš Miloš Ing., Brno .............................8 400 Kč
Reifová Denisa, Přelouč .........................8 400 Kč
Rek Matěj, Lichnov ................................... 700 Kč
Roletzki Vilém, Teplice ..........................1 050 Kč
Romančík Pavel, Liberec 30 ...................4 200 Kč
Romanová Marcela, Třanovice ..............8 400 Kč
Rožníčková Pavla Mgr., Praha 10 – Strašnice . ...
....................................................................8 400 Kč
Rucký Evald Mgr., Th.D., Liberec . ......... 500 Kč
Růžičková Květoslava, Prostějov............1 400 Kč
Rybář Stanislav, Plzeň..............................8 400 Kč
Říha Vlastimil Ing., Velim .....................4 800 Kč
Říhová Monika, Mladá Boleslav ............9 100 Kč
Samiecová Karina, Třinec 1 ...................8 400 Kč
Satorie Martin Ing., Horažďovice .............700 Kč
Sikorová Mariola, Ropice . ......................8 400 Kč
Simon Ján Ing., Veľký Meder, Slovensko.............
....................................................................8 400 Kč
Siwková Kateřina, Frýdek-Místek .........4 500 Kč
Skalická Jana, Choceň .............................4 200 Kč
Skalický Petr Ing., Choceň .....................4 200 Kč
Sklář Vladimír, Křemže .........................8 400 Kč
Skleničková Jana, Kladno 1 ..................16 800 Kč
Skoumal Martin, Otrokovice .............. 12 000 Kč
Skučková Natália, Praha 5 ......................1 400 Kč
Sládek Martin, Blansko . .........................1 200 Kč
Sladký Rudolf, Praha 515 . ....................10 000 Kč
Sochorová Hana, Ostrava-Dubina .........4 200 Kč
Sotolářová Helena, Kuřim . ....................1 200 Kč
Součková-Machová Zuzana, Nové Sedlo
u Sokolova ................................................2 100 Kč
Soudková Jindřiška, Svitavy .................. 1 000 Kč
Soukup David, Nejdek . ........................10 500 Kč
Soukupová Iveta, Benátky nad Jizerou .4 200 Kč
Soukupová Kateřina, Nýřany . ...............4 200 Kč

Spurná Zora, Brno ...................................4 200 Kč
Staněk Tomáš Ing., Brno . ...................... 5 000 Kč
Stavjaníková Martina Mgr., Zlín ...........2 100 Kč
Stefek Lukáš ............................................... 500 Kč
Stibora Jan, Valašské Meziříčí . ..............8 400 Kč
Straková Petra, Havířov – Bludovice . ...4 200 Kč
Stromšíková Hana, Valašské Meziříčí . .8 400 Kč
Stříž Radek, Boskovice ............................. 600 Kč
Suchomel Jan Ing. ....................................1 650 Kč
Supik Milan, Třinec 1 ...........................16 800 Kč
Sůva Zdeněk Bc., Liberec 5 ................... 2 400 Kč
Svatáková Marcela Mgr., Hradec Králové 9 .......
................................................................... 4 200 Kč
Svoboda Adam, Ostrava-Plesná............. 1 400 Kč
Svobodová Zuzana, Chrastava................4 200 Kč
Sýkora Jakub, Bílovice nad Svitavou . ..14 200 Kč
Sýkora Stanislav Ing., Zlín ....................18 400 Kč
Szkanderová Ivona, Jablunkov . .............4 200 Kč
Šaratová Miroslava, Zlín .........................7 200 Kč
Šeda Josef, Praha 5 . .................................8 400 Kč
Šedivá Marie, Chrudim 4 ...................... 5 000 Kč
Šíbl Lubomír Mgr., Brno . .......................8 400 Kč
Šimáková Pavla, Košice u Soběslavi ......4 200 Kč
Šimon Daniel Ing., Praha 4 – Modřany.....4 200 Kč
Šípková Jana, Praha 8 ..............................7 700 Kč
Škvařil Vladislav, Veselí nad Moravou....8 400 Kč
Škvor Stanislav ThMgr., Týnec nad Sázavou .....
................................................................... 4 900 Kč
Šlancová Vladimíra, Vinařice ............... 4 200 Kč
Šnajdar Pavel, Brno . ................................4 200 Kč
Šnobl Jan, Praha 2 ....................................4 200 Kč
Šolc Miloš Ing., Praha 3 ..........................4 700 Kč
Špidlík Martin, Letovice . .......................1 200 Kč
Štainbruch Jan Mgr., Praha 9 .................8 400 Kč
Šťastná Libuše, Mníšek pod Brdy ..........3 600 Kč
Šťastný Josef, Vroutek ............................ 7 000 Kč
Štěpán Karel Ing., České Budějovice.....23 100 Kč
Šulcová Marta, Mladá Boleslav...............8 400 Kč
Šulcová Štěpánka Bc., Praha 6................... 700 Kč
Švec Josef, Mladá Boleslav.......................8 400 Kč
Švec Pavel, Praha 4 ................................. 3 000 Kč
Švirák Josef Ing., Zlín .............................4 200 Kč
Tampa Robin, Praha 3 .............................8 400 Kč
Tesař Petr Ing., Lačnov ...........................1 200 Kč
Thielová Jana, Praha 8 ............................6 300 Kč
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Titěra Marek Mgr., M.Div., Zlín .............. 500 Kč
Tobolová Veronika MDDr., Bohdíkov ...1 050 Kč
Tomala Josef ............................................... 100 Kč
Toman Vladislav, Český Těšín . .............8 400 Kč
Tomšovicová Eva, Písek ..........................8 400 Kč
Trefný Pavel Mgr., Praha 8 ....................... 500 Kč
Trombiková Martina, Třinec . ................8 400 Kč
Trtílek Tomáš, Brno ............................. 12 600 Kč
Tupec Pavel Ing., Choceň .......................4 200 Kč
Tymich Jan, Mladá Boleslav ...................8 400 Kč
Urbánková Blanka, Praha 5 ....................3 150 Kč
Vágner Tomáš Bc., Liberec 13 . ............. 6 000 Kč
Vachová Jitka Mgr., Šumperk .................7 050 Kč
Vajčnerová Martina PharmDr., Velká nad
Veličkou ....................................................7 700 Kč
Vajnerová Silvie, Praha 5 ........................1 400 Kč
Valtrová Jana, Havířov-Šumbark ...........4 200 Kč
Vaněk Jiří Mgr., Tábor ......................... 12 800 Kč
Vašenda Michal Ing., Hlučín ................... 200 Kč
Vašíčková Olga, Liberec 6 ......................1 200 Kč
Vaverková Dana, Brno ............................1 680 Kč
Vávrová Lenka, Mirošovice . ..................1 050 Kč
Včeláková Daniela, Praha 3 . ..................4 200 Kč
Včeláková Helena, Praha 3 .....................4 200 Kč
Vencl Tomáš, Blatná ..............................14 000 Kč
Veselý Ctibor Ing., Chrastava . ...............8 400 Kč
Veverková Hana, Brno ............................1 200 Kč
Víchová Jana, Opava ............................ 12 600 Kč
Viktorin Jan, Troubsko ........................ 26 800 Kč
Viktorová Pavla, Horoušánky ................4 200 Kč
Vilímovská Kateřina, Netvořice . ........16 800 Kč
Vimpelová Jiřina, Žatec ..........................8 400 Kč
Vítů Roman, Tábor 4 . .............................8 400 Kč
Vlachynská Radka Mgr., Praha 4 . .........2 100 Kč
Vlasák Martin Mgr., Rychnov nad Kněžnou .....
....................................................................2 100 Kč
Voborská Eva, Plzeň .............................. 7 000 Kč

Vohlídalová Petra, Praha 5 ................ 3 150 Kč
Vojtechová Renáta, Skalica, Slovensko............
............................................................... 8 347 Kč
Vojtková Marcela, Praha 415 ............ 1 000 Kč
Vojtová Stanislava, Praha 9 ............... 9 000 Kč
Volenec Josef, Praha ...........................2 500 Kč
Voltová Alena, Praha 3 . .....................4 200 Kč
Votavová Ilona, Praha 3 ...................13 200 Kč
Vránová Světlana, Pardubice .............8 400 Kč
Wiejowski Ludvík Bc., Václavovice . 6 384 Kč
Zabystrzan Ivo Ing., Český Těšín .....8 400 Kč
Zajíc Vladimír, Dobříš .......................8 400 Kč
Zaměstnanci Městské knihovny ve Svitavách 	
...............................................................4 200 Kč
Zárubová Dana Ing., Praha 5 - Zličín.....4 200 Kč
Zavadil Martin MUDr., Mladá Boleslav .........
.............................................................20 200 Kč
Zelenková Pavlína, Černilov..............8 400 Kč
Zeman Petr, Tábor ..............................8 400 Kč
Zemanová Daniela RNDr., Brno ......8 400 Kč
Zemanová Viktória Mgr., Hodonín.... 12 600 Kč
Zemková Lenka, Kamenný Újezd ....8 400 Kč
Zikán Ondřej, Praha 4 – Chodov . ....8 400 Kč
Zuzaníková Veronika, Krnov ............. 350 Kč
Zvánovcová Jitka Mgr., Praha 2 . .......3 200 Kč
Zvánovec Jan Mgr., Říčany ............... 9 000 Kč
Dary tří neznámých dárců, které jsme
nemohli identifikovat:
Celkem................................................. 6 300 Kč
Dary šesti dárců, kteří požadují zachování
anonymity (v souladu se Zákonem o nadacích
a nadačních fondech):
celkem................................................59 000 Kč

Vodička David Ing., Praha 8 – Kobylisy........... Děkujeme Vám!
.............................................................35 600 Kč

Dárci nepeněžních plnění
Nadaci přispěli či pomohli svými službami také ti, kdo nám poskytují určité služby bezplatně
či se slevou. Často se přitom jedná o vysoce ceněné či odborné služby. Naše zvláštní
poděkování patří zejména těmto:
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Křesťan Dnes – Čižmár Rastislav Ing., B. A., Praha 5
Machová Miluše Ing., Radim
Michal Petr, Liberec 14
Říha Vlastimil Ing., Velim
SATO TANVALD, spol. s r. o., Tanvald
TFnet, s. r. o., Železný Brod

Jsme Vám velmi vděční!

Variabilní symboly pro peněžité dary
Fond programu Zdravá mládež..................................................................................... 350
Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby............................................................... 201
Správa (provoz) nadace.................................................................................................. 010
Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí............................................................. 011
Podpora Křesťanské misijní společnosti...................................................................... 250
Podpora České evangelikální aliance........................................................................... 251
Dálková adopce PLUS® a Podpora studia biblických škol Nepál: variabilní symbol pro
pravidelnou podporu sdělíme každému dárci poté, co se přihlásí, protože je pro každou
osobu v projektu speciální.
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Mezinárodní
potřeby (var. symbol 201), o jehož použití rozhoduje správní rada.
O své dary naší nadaci můžete do určité výše snížit základ Vaší daně (podle zákona o daních
z příjmu). Máme-li Vaše kontaktní údaje, potvrzení o darech vystavujeme automaticky každý
rok nejpozději začátkem února.

Identifikace dárce
Ke každému dárci chceme přistupovat tak, jako by byl naším jediným dárcem. To se někdy
nedaří, protože nedokážeme podle daru poznat, kdo je dárcem, nebo neznáme jeho adresu.
Pomůže nám, když nám na sebe dáte kontakt.
Na výpisu z účtu se nám nezobrazí Vaše jméno a Váš dar nejsme schopni identifikovat,
pokud posíláte dar:
– z mBanky, aniž byste své jméno dopsali do „zprávy pro příjemce“ nebo „detailů platby“,
– vkladem hotovosti na náš účet, aniž byste nás kontaktovali a sdělili nám detaily Vašeho daru
– složenkou (a to i naší předtištěnou), aniž byste nás kontaktovali a sdělili nám detaily
Vašeho daru. Česká pošta nám neposkytuje tu část složenky s Vaší adresou, kterou
jste jí předali. Zpráva pro příjemce (ze složenky) se na našem účtu obvykle zobrazí
zkresleně, pravděpodobně ji zpracovává automat. Nevíme-li o Vás např. tak, že jste naším
pravidelným dárcem, takže jsme Vám přidělili variabilní nebo specifický symbol, nemáme
žádnou možnost zjistit údaje odesílatele (tím je pro nás Česká pošta) ani účel platby.
Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
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Sdělte nám prosím své kontaktní údaje. Dárcům poskytujeme pravidelně čtvrtletní zprávy,
informujeme je o naší činnosti.

Jsme Vám vděční za Vaši štědrost.

Můžete nám přispět i jinak než penězi
Můžete nám přispět dobrovolnickou pomocí
Naše služba není možná bez dobrovolnické pomoci mnohých ochotných lidí. Naším
dobrovolníkem může být kdokoliv, kdo chce věnovat svůj čas, znalosti a obdarování
smysluplným projektům.
Spolupracovníky bez nároku na finanční odměnu hledáme především v těchto oblastech:
– překladatelská práce – z AJ do ČJ i obráceně, na počítači s připojením na internet, jde zvláště
o texty související s naším projektem Dálková adopce PLUS® a s partnerskou mezinárodní
organizací I.N. Network,
– odborná práce s databází Microsoft Access – potřebujeme pomoc s dalším vývojem a
doprogramováním databáze vytvořené na míru našim programům.

Můžete nám pomoci s propagací
Tak můžete významně ovlivnit náš růst a povědomí o nás. Ke všem našim programům
máme nové propagační materiály. Máte-li zájem o větší množství letáků, napište si o ně,
rádi Vám je zdarma pošleme. Prohlédnout si letáky a přečíst si celý jejich text můžete na
našich webových stránkách v části Nepeněžní pomoc – Propagační materiály. Vše je vhodné
do škol, ordinací, firem, informačních center, knihoven, křesťanských sborů a dalších míst,
která Vás napadnou, samozřejmě za souhlasu majitele. Dále i pro Vaše případné známé,
chcete-li jim o nás povědět.

Můžete si koupit slovníček do počítače a podpořit nás částí ceny
Koupí programu Driller Vocabulary, což je počítačový slovníček na učení anglických
slovíček, přispějete 50 amerických centů na podporu naší nadace. Informace o slovníčku
najdete na www.driller-vocabulary.com a také na našich webových stránkách v části
Nepeněžní pomoc – Kupte slovníček a podpořte nás. Slovníček má mnoho užitečných
funkcí a oproti programům zdarma nemá žádná omezení. Autorem programu je pan Ludvík
Wiejowski, který je i naším dárcem v programu Dálková adopce PLUS®. Děkujeme mu za
tuto podporu naší práce.
Pokud jste si tuto zprávu přečetli a nechcete si ji uložit doma, můžete ji místo vyhození dát
někomu, kdo o nás ještě neví.
Tuto zprávu zpracovali zaměstnanci Nadace Mezinárodní potřeby pod vedením výkonného
ředitele Mgr. Petra Horáčka.
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Lektor programu Zdravá mládež Roman Kladivo se studenty

Děti z Ugandy mají radost z darovaných přikrývek.

Kobe z Filipín chodí do školy díky dárci z ČR. Jeho tatínek ochrnul a ztratil práci řidiče.

I.N. Network: www.innetwork.org (anglicky)

Nadace Mezinárodní potřeby
Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová
tel.:
(+420) 483 394 202
mobil:
(+420) 732 373 573 (výkonný ředitel)
(+420) 603 531 138 (projektová manažerka)
web:
www.mezinarodni-potreby.cz
www.dalkova-adopce.cz
www.incz.info
facebook: www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby

E-mail:
IČ:

incz@incz.info
63836831

Č. účtu: 139513054/2700, UniCredit Bank Liberec
Jsme členem České evangelikální aliance, Křesťanské misijní společnosti a mezinárodní sítě I.N. Network.
Jsme zapsáni v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N 231.

