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Děti v šesti zemích světa mohou 
i díky Vám chodit do školy: program 
Dálková adopce PLUS®.

Vaše dary umožňují etické přednáš-
ky na českých školách: program 
Zdravá mládež. 

Budujete s námi pracovníky církve: 
podpora nepálských studentů biblic-
kých škol.

Obsah

◀ lektor petr kadlec, česká třebová

Fotografie na titulní straně (shora):

lektor michal malina, havířov, program o rizicích kouření.

velmi oblíbený lektor ivo neuvirt působí na ostravských 
školách od roku 2005.
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Úvodní slovo
ing. otakar vožeh, člen Správní rady

Poslání a cíle
cílem nadace mezinárodní potřeby je podpora neziSkových projektů 
S křeSťanSkými kořeny, které uSilují o všeStrannou veřejně proSpěšnou 
činnoSt v čr i v zahraničí. 

Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.  
Navštivte nás na www.mezinarodni-potreby.cz.

I díky Vám  
v roce 2018:

vážení přátelé, 
na uplynulý rok 2018 hledíme s velkou 
vděčností.

vděčíme na prvním místě bohu 
za všechny projevy jeho milosti, lásky 
a péče.

děkujeme všem pracovníkům, dobro‑
volníkům a dárcům. chci osobně velice 
poděkovat vám všem, kteří jste svou obě‑
tavostí přispěli k tomu, že naše společná 
práce mezi potřebnými pokračuje.

•	 mohlo 497 chudých dětí v šesti ze‑
mích světa chodit do školy,

•	 biblickou školu v dehradunu navště‑
vovalo 20 studentů z nepálu,

•	 lektoři programu zdravá mládež hovo‑
řili k 65 000 mladých lidí na českých 
školách.

S vámi všemi se s vírou podílíme na díle 
nadace mezinárodní potřeby.

nadace je svědectvím také pro naši 
společnost, která potřebuje více než kdy 
jindy vidět praktické křesťanství v akci. 
od samého zrodu církve bylo věřícím 
jasné, že víra ve vzkříšeného ježíše kris‑
ta má své důsledky a dopad nejen v je‑
jich osobních životech, ale také ve spo‑

lečnosti. hned při vzniku církve si věřící 
uvědomovali naléhavost naplňovat re‑
álné potřeby lidí – především duchovní, 
ale i hmotné. církev byla od samého zro‑
du vystavena dvěma extrémům: na jed‑
né straně tu bylo nebezpečí věnovat se 
tzv. „sociálnímu evangeliu“, ale na stra‑
ně druhé sdílení evangelia bez přiroze‑
ného a účinného společenského dopa‑
du.

jsem osobně velmi vděčný bohu za to, 
že se nadaci mezinárodní potřeby daří, 

aby se držela příkladu pána ježíše krista 
a jeho následovníků. 

ve svém dopise věřícím do Filipis píše 
apoštol pavel: „jsem vděčen za vaši 
účast na díle evangelia od prvního dne 
až doposud a jsem si jist, že ten, kte‑
rý ve vás začal dobré dílo, dovede je až 
do dne ježíše krista“ (bible, Filipským 
1,5–6). Sdílíme tuto apoštolovu vděčnost 
a jistotu se všemi vámi a těšíme se na to, 
jak bude bůh konat skrze nadaci mezi‑
národní potřeby v tomto roce 2019.

https://mezinarodni-potreby.cz/
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O nadaci
nadace mezinárodní potřeby již 22 let umožňuje mnohým z naší země 
rozdělit Se S potřebnými. podejte nám opět Svou pomocnou ruku.

•	 nadace mezinárodní potřeby (nmp) 
působí v čr od roku 1995. za tu 
dobu podpořila projekty za 87 milio‑
nů korun.

•	 Financujeme dobročinné aktivity, což 
je možné především díky darům na‑
šich dárců z čr i ze zahraničí. jako 
zdroje nám dále slouží výnosy nadač‑
ní jistiny.

•	 nmp podporuje programy primární 
prevence na základních a středních 
školách v české republice a také roz‑
vojové a humanitární projekty křesťan‑
ského charakteru v chudých zemích 
světa.

•	 pracujeme jen z našeho sídla, v čr 
ani v zahraničí nemáme žádnou po‑
bočku.

•	 nmp je členem mezinárodního spole‑
čenství international needs (in) a náš 
program dálková adopce pluS® 
i další podpora do zahraničí probíhá 
v místních partnerských pobočkách 
této organizace.

•	 nmp je také členem české evangeli‑
kální aliance, křesťanské misijní spo‑
lečnosti a asociace veřejně prospěš‑
ných organizací čr.

Organizační 
struktura

Správní rada:
•	 jiří krejčí (předseda)
•	 ing. mgr. jaroslav pleva (člen)
•	 mgr. anita vaňková (členka)
•	 ing. jan viktorin (člen)
•	 ing. otakar vožeh (člen)
•	 mudr. martin zavadil (člen)

Dozorčí rada
•	 ing. violeta osouchová  

(předsedkyně)
•	 Slavomila švehlová (členka)
•	 ing. eva šviráková, ph.d. (členka)

Další spolupracovníci
•	 ing. dita říhová (externí účetní)
•	 ing. vlastimil říha  

(externí daňový poradce)
•	 vladimír nykl (správa a vývoj databá‑

zového systému)

Zaměstnanci k 31. 12. 2018
•	 mgr. petr horáček (výkonný ředitel) 
•	 daniela horáčková  

(provozní a projektová manažerka)
•	 eliška zeisková  

(koordinátorka do 30. 9. 2018)
•	 bc. jiří kubát (administrativní pracov‑

ník na částečný úvazek)
•	 mgr. jana brdíčková (administrativní 

pracovnice do 30. 4. 2018 na částeč‑
ný úvazek)

•	 mgr. ida kadlecová (administrativní 
pracovnice od 1. 4. 2018 na částeč‑
ný úvazek)

•	 bc. lenka Staňková, dis. (koordinátor‑
ka od 14. 6. 2018 na částečný úva‑
zek)

Pomoc  
dobrovolníků

velice děkujeme všem osmdesáti sedmi 
dobrovolníkům, kteří nám pomohli svou 
prací či poskytnutím služeb bezplatně 
nebo jen za zlomek ceny.

ANNECA,	spol.	s.	r.	o.	•	Bialońová	Eliš‑
ka	•	Bímová	Veronika	•	Bořil	Pavel	•	
Bubeníčková	Klára	•	Buryšková	Lucie	•	
Církev	Křesťanská	společenství	•	Čadi‑
lová	Petra	•	Černá	Milena	•	Daněk	Vi‑
lém,	Ing.,	Ph.D.	•	Drahokoupilová	Jit‑
ka	•	Dušáková	Hana,	Mgr.	•	Evanová	
Jitka	•	Fišerová	Helena	•	Google	Ire‑
land	Ltd.	•	Grombíř	Jan	•	Haplová	Vla‑
dimíra,	Mgr.	•	Hladilová	Hana	•	Hrů‑
za	Tomáš,	Mgr.	•	Hüblová	Eva,	Mgr.	•	
Chrastinová	Petra	•	Jahodová	Zuzana,	
Bc.	•	Janoušková	Petra	•	Jesenský	Pa‑

vol	•	Kabu	Vlasta	•	Kadlec	Jan	•	Kar‑
bulová	Hana	•	Kavalcová	Vendula	•	
Kolářová	Zuzana	•	Král	Pavel,	 Ing.	•	
Krejčí	Jiří	•	Krysová	Hana	•	Kubíková	
Ludmila,	Ing.	•	Langová	Eliška	•	Leš‑
tina	Ondřej	•	Lipenská	Nikola	•	Lisá	
Milena	•	Ludínová	Tereza	•	Ludvíčko‑
vá	Anna	•	Luzarová	Kateřina	•	Lynn	
Lamont-Reha	Bonnie	•	Machová	Milu‑
še,	Ing.	•	Malá	Kateřina	•	Marek	Jiří	•	
Marvánová	Blanka,	Mgr.,	DiS.	•	Moty‑
ková	Kamila	•	Ngo	Thi	Vi	•	Nováková	
Hana	•	Nováková	Štěpánka	•	Osou‑
chová	Violeta,	 Ing.	•	Pleva	Jaroslav,	
Ing.	Mgr.	•	Radovi	Petra	a	Pavel	•	Ro‑
jar	 Libor,	Mgr.	•	Schejbalová	Hedvi‑
ka	•	Smrčková	Pavla	•	Sojmová	Eliš‑
ka	•	Soukupová	Christina	•	Staňková	
Vanda	•	Straková	Petra	•	Strohová	Ža‑
neta	•	Svatáková	Marcela,	Mgr.	•	Svo‑
boda	 Jan,	 Ing.	 •	 Svobodová	 Pavla,	
Bc.	•	Šerá	Luisa	•	Šperlingová	Lenka,	
Ing.	•	Šupík	David,	MUDr.	•	Švehlovi	
Slavomila	a	Alois	•	Šviráková	Eva,	Ing.,	
Ph.D.	•	Tichá	Marie,	Bc.	•	Truhlářová	
Lucie	•	Tupcová	Soňa	•	Vaňková	Anita,	
Mgr.	•	Vaňousová	Alena,	Bc.	•	Vévodo‑
vá	Nikol	•	Viktorin	Jan,	Ing.	•	Viktorová	
Pavla	•	Vožeh	Otakar,	Ing.	•	Wiejowski	
Ludvík,	Bc.	•	Zachová	Andrea	•	Zavadil	
Martin,	MUDr.	•	Zeisbergerová	Lenka	•	
Zeiskovi	Adam	a	Eliška	•	Zejdová	Zuza‑
na	•	Zoreníková	Zdena,	Ing.

Služby se slevou nadaci 
poskytli: 
Jedlička	Bohumil	•	Nykl	Vladimír	•	Pay‑
pal (europe) S.a r.l. & cie, S.c.a Société 
en	Commandite	par	Actions	•	Říha	Vlas‑
timil,	Ing.	•	Western	Union	International	
bank gmbh

Jsme Vám velmi vděč-
ní, významně jste se 
podíleli na naší pomo-
ci potřebným!
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Program Zdravá mládež
přejeme Si, aby mladí lidé Stavěli Svůj život na dobrých základech. mo‑
derní doba k tomu ovšem přináší jen málo podnětů, zato mnoho zmatku.

program zdravá mládež – služba křes‑
ťanských lektorů na českých školách – je 
náš způsob, jak mladým prakticky pomo‑
ci. mladí stojí na mnoha životních roz‑
cestích. v programu zdravá mládež jim 
pomáháme nastavit správně výhybky pro 
jejich život.

lektoři programu zdravá mládež při‑
cházejí do škol zejména s programy v ob‑
lasti primární prevence, mezilidských 
i partnerských vztahů a také s vzděláva‑
cími tématy (holocaust, světová nábožen‑
ství a další). lektorům na mladých lidech 
záleží a svým přístupem jsou pro ně ži‑
voucím příkladem, jak žít na pevných zá‑
kladech.

čtěte naše nové reportáže z předná‑
šek lektorů programu zdravá mládež 
na www.zdrava	-mladez.cz	>	Z	předná‑
šek lektorů.

podpora křesťanských lektorů se pro 
nmp od roku 1999 stala srdeční záleži‑
tostí. týmem podpořených lektorů prošlo 
za tu dobu 49 osob a nmp na program 
vydala 39 milionů kč.

také v roce 2018 jsme vyslechli řadu 
silných příběhů mladých lidí a zúčastni‑
li se velkého množství programů na ško‑
lách. velká část programů končí spon‑
tánním potleskem studentů. v těchto 
situacích vnímáme, jak vítaná je činnost 
lektorů programu zdravá mládež pro do‑
spívající generaci. děkujeme všem, kdo 
nám fandíte i přispíváte na tuto službu!

program „zdravá mládež“ může‑
te podpořit s variabilním symbolem 
350 buď běžným způsobem, dále po‑
mocí karty přes formulář darujme.cz 
nebo platební bránu paypal ze stránky  
www.zdrava	-mladez.cz.

Rok 2018  
v číslech:

•	 podpořili jsme 15 organizací a 20 lek‑
torů (2 z nich jsou oSvč) ze sedmi 
církví

•	 na konci roku působilo v programu 
20 lektorů ve třinácti krajích čr

•	 lektoři ve školách hovořili k 66 000 
mladým lidem

•	 počet uskutečněných programů na 
školách: 2 623

•	 do návazných aktivit se zapojilo 2 557 
mladých lidí

•	 příspěvky poskytnuté v programu zdra‑
vá mládež: 4 120 960 kč

https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/z-prednasek-lektoru
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/
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Sto procent darů z čr používáme 
na podporu lektorů.

nadace mezinárodní potřeby od roku 
2003 pořádá a financuje soustředění 
pro podporované lektory. vždy na počát‑
ku školního roku tak poskytne lektorům 
společný čas plný povzbuzení, sdílení 
a vzájemné podpory.

Soustředění lektorů v roce 2018 se 
opět velmi líbilo pořadatelům i účast‑
níkům. po několika letech jsme znovu 
přistoupili ke komornějšímu obsazení 
(37 účastníků) a dvoudennímu formátu. 
Soustředění poprvé moderoval martin 
Stavjaník, „nestor“ lektorské práce, který 
spolu s lektorem ivo neuvirtem pomáhal 
i s přípravou programu.

Účastníci nám vzkázali 
například:

„díky za tento krásný a potřebný čas.“
„Soustředění pro mě bylo duchovně du‑
ševními lázněmi.“

„vždy jsem si soustředění vážila, letos 
jsem ho vnímala jako nejlepší.“

„děkuji za organizaci! povzbudilo mě to 
víc, než jsem čekal.“

„bylo to fajn.“
„letošní ročník dozrál jak víno.“

školy zvou lektory také kvůli některým 
vzdělávacím programům, které se dotý‑
kají duchovních hodnot. od roku 2015 
jsme pro tyto účely nechali vydat malý 
formát nového zákona v srozumitelném 
překladu a hezké úpravě, který lektorům 

Dar 500 Kč na náš 
účet s variabilním 
symbolem 350 umož-
ní besedu pro jednu 
třídu.

Informace  
o použití darů 
na tento program

Soustředění  
lektorů, září 2018

Změny v týmu  
lektorů

Bible (Nové záko-
ny) pro Zdravou 
mládež

poskytujeme zdarma. Se souhlasem ško‑
ly jsou tyto nové zákony k dispozici stu‑
dentům, kteří o ně mají zájem. mnozí 
z nich si sami chtějí přečíst tuto velmi dů‑
ležitou část bible a tak se naše zásoby 
původních 5000 kusů začaly ke konci 
roku 2018 povážlivě tenčit. začali jsme 
proto připravovat další, v pořadí již tře‑
tí dotisk.

Od ledna 2018 jsme zahájili 
podporu tří nových lektorů: 
•	 mga. Filip dvořák, hrádek nad nisou,
•	 b.th. radim Strojek, jindřichův hra‑

dec,
•	 marek vicany, praha.

více o nich se dozvíte na našich strán‑
kách	www.zdrava-mladez.cz	v	části	pře‑
hled lektorů.

Službu lektorů sledujeme při návštěvách 
v jejich činnosti na školách, případně 
v následné práci. lektoři nám poskytu‑
jí roční vyúčtování dle standardů nmp 
a 4x za rok zprávy, seznamy přednášek 
a statistiky ze své práce.

námi poskytnuté prostředky sloužily 
zejména ke krytí osobních nákladů lek‑
torů.

Zhodnocení vy-
užití prostředků 
v programu  
Zdravá mládež

1. ze soustředění lektorů, 
lektorka jana řezníčková

2. lektorka jana coufalová, 
olomouc, v programu 
o vztazích.

https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/prehled-lektoru
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/prehled-lektoru
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Filip dvořák, 
hrádek nad nisou

ivo neuvirt,
ostrava

jan novák,
liberec

jana coufalová,
olomouc

jana řezníčková,
plzeň

jaromír babka,
Sobotka

jitka kultová,
plzeň

marek vicany,
praha

martin růžička, 
litoměřice

martin Stavjaník,
zlín

michal malina,
havířov

monika Slunečková,
české budějovice

pavel kotouček,
letovice

petr kadlec,
česká třebová

petra Stránská,
hradec králové

radek hejret,
praha

radek pospíšil,
kolín

radim Strojek,
jindřichův hradec

šimon velkoborský, 
klatovy

václav jiřiček,
liberec

kolín

čeSké 
budějovice

jindřichův 
hradec

plzeň

praha

liberec

hrádek 
nad 
niSou

Sobotka
hradec  
králové

čeSká třebová
olomouc

oStrava

havířov

zlín

letovice
klatovy

litoměřice

Tito lektoři  
hovořili v roce 
2018 k 66 000 
mladých lidí  
na školách v ČR
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Dálková adopce PLUS ® 
a další pomoc do zahraničí
mnozí z náS rádi pomůžeme chudému dítěti ve Světě k lepšímu životu. 
v našem programu může dárce podpořit konkrétní dítě v zaoStalé čáSti 
Světa, aby mohlo chodit do školy.

1. principem dálkové adopce pluS ® je, 
že jednu desetinu (10 %) daru použí‑
vá nmp na podporu křesťanských ak‑
tivit a terénních duchovních pracovní‑
ků v příslušné zahraniční zemi. v roce 
2018 jsme takto podporovali práci 
patnácti pracovníků v pěti zemích.

Informace o pou-
žití darů na pro-
gram Dálková 
adopce PLUS ®:

vynakládáme úsilí na to, aby dárci do‑
stávali pravidelné zprávy a informace 
o dítěti a využití vašich darů probíhalo 
tak, jak jsme slíbili na našich stránkách 
www.dalkova	-adopce.cz	v	rubrice	co je 
dálková adopce pluS®.

k podpoře dětí se můžete přihlásit 
na	www.dalkova	-adopce.cz	v	části	děti 
k dálkové adopci.

o našich zahraničních projektech 
se	můžete	dočíst	na	www.mezinarodni-
‑potreby.cz v rubrice Kde	pomáháme	>	
projekty v zahraničí.

dítě získává vzdělání a pomoc podle ak‑
tuální situace i v dalších základních ži‑
votních potřebách – výživě, zdravotní 
a duchovní péči.

program dálková adopce pluS® jsme 
zahájili v roce 1997.

V roce 2018 probíhal  
v šesti zemích: 
v bangladéši, burkině Faso, na Filipí‑
nách, v severní indii, v nepálu a v ugan‑
dě. 

díky dárcům z české republiky moh‑
lo v roce 2018 chodit do školy celkem 
497 dětí.

https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/deti-k-dalkove-adopci
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici
https://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici
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Bangladéš
pomáháte s námi v zemi nesmírné nou‑
ze, v níž činnost organizace internatio‑
nal needs podléhá bedlivému dohledu 
muslimsky orientovaných úřadů. 

2. část daru slouží v nmp na administra‑
ci projektu, zejména zajištění finanč‑
ních toků a zpráv od podpořených.

a. v roce 2018 použila nmp 19 % 
na provoz (správu) nadace.

b. v roce 2018 použila nmp 2,5 % 
na „Fond rozvoje programů pomo‑
ci do zahraničí“.
Více	najdete	na	www.mezinarodni-
‑potreby.cz v části Chci	přispět	>	
Finanční	dary	>	Jakou	část	Va‑
šich darů použijeme na provoz 
(správu), kde také uvádíme po‑
drobněji důvody a využití uvede‑
ných srážek.

3. z části z darů se dále financuje ad‑
ministrativa podpory v zahraničních 
pobočkách partnerské organizace in. 
přesný údaj o místní srážce najdete 
na	webových	stránkách	u	každé	země	
jednotlivě.

4. při financování programu využíváme 
též principy popsané zde v části „re‑
zervní fondy pro jednotlivé programy“ 
na str. 21.

přestože je země oficiálně muslimským 
státem, lidé si váží křesťanů pro jejich 
obětavou službu, a zejména pro modlit‑
bu. často o ni žádají lidé při nemoci či 
jiné nouzi.

Ze zprávy pracovníka 
Matthewa:

„navštívil jsem 45 nemocných lidí v do‑
mech a nemocnicích. nebyli to křesťa‑
né, ale požádali mě o modlitbu. mluvil 
jsem o pánu ježíši, který uzdravil váž‑
ně nemocné a vrátil život mrtvému muži. 
téměř všichni pacienti byli plně uzdra‑
veni.“
Podporovaný	pracovník	Matthew	se	

nadále věnuje duchovní službě jinde. 
od poloviny roku 2018 podporujeme 
místo něj jiného pracovníka, ratana.

Burkina 
Faso
Z vyprávění studenta školy IN 
v Burkině Faso:

„když jsem přicházel ze školy, spat‑
řil jsem rodiče v ošklivé rozepři. u nás 
doma nebylo mnoho lásky. ve škole 
pastor říkal, že bůh miloval svět tolik, 
že za nás dal svého syna. dotklo se to 
mého srdce.“

Podpora bangla-
déšských terén-
ních duchovních 
pracovníků

ve „škole dobré zprávy“ v burkinském 
městě bobo ‑dioulasso dárci v roce 2018 
podpořili již 12 dětí. o výuku je v této ex‑
trémně zaostalé zemi veliký zájem, rodi‑
če i místní úřady si nesmírně cení školy 
jako přístavu naděje pro lepší budouc‑
nost. vláda zavřela řadu pochybných 
škol v okolí, které nesplňovaly vzdělávací 
standardy. vzrostl zájem o školu in a ta 
se v roce 2018 rozšířila o další budovu.

Spolu se školou zde in provozuje 
zdravotní středisko a snaží se jeho cen‑
né služby a péči zpřístupňovat i těm nej‑
chudším.

Podpora burkin-
ských terénních 
duchovních  
pracovníků

v burkině Faso jsme s podporou dětí za‑
čali teprve v roce 2017. podporu křes‑
ťanského pracovníka zde zahájíme, až se 
nám nastřádá potřebná finanční rezerva.

Nemůžete pomoci 
všem. Můžete pomoci 
alespoň jednomu. 

Filipíny
Z dopisu podporované 
filipínské dívky dárcům:

„ještě na základní škole jsem učila své‑
ho nejmladšího bratra číst a psát. teh‑
dy jsem začala snít o tom, že se stanu 
učitelkou… až se to stane, slibuji, že 
vám budu stále děkovat, i když jsem 
vás nikdy neviděla. vaše podpora a in‑
spirace mně stále dává sílu.“

Spolu s dárci jsme mohli v roce 2018 
poskytnout naději na splnění snů o lep‑
ší budoucnosti celkem sto šesti dětem 
na Filipínách. jim i jejich rodinám se 
dostalo širší praktické i duchovní péče 
a také pomoci při živelných pohromách.

Fakta a statistika 
roku 2018

Země Podpoře-
no dětí

Podpora 
z ČR od 
roku

bangladéš 34 2014
burkina 
Faso

12 2017

Filipíny 106 2000
indie 69 2011
nepál 169 1997
uganda 107 2007
Celkem 497

v roce 2018 s námi dárci podpořili 
34 dětí v základní školní docházce.

kvůli veliké bídě se některé rodiny 
musely odstěhovat za prací mimo do‑
sah školy. děkujeme vám všem, kdo jste 
i poté vytrvali v podpoře a „adoptovali“ 
si jiné dítě.

pravidelné i jednorázové dary umož‑
nily také podporu pro 3 dívky v dětském 
domově Savar a další výpomoc tomuto 
zařízení.

https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jakou-cast-vasich-daru-pouzijeme-na-provoz-spravu
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jakou-cast-vasich-daru-pouzijeme-na-provoz-spravu
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jakou-cast-vasich-daru-pouzijeme-na-provoz-spravu
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jakou-cast-vasich-daru-pouzijeme-na-provoz-spravu
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Indie
„S radostným úžasem jsme sledovali, co 
všechno se děti naučily a vstřebaly bě‑
hem posledních tří dnů. jsem si jist, že 
si budou pamatovat téma letošního tá‑
bora po zbytek jejich života.“

těmito slovy zakončuje zprávu z tříden‑
ního letního tábora nicanor tamang, ře‑
ditel práce in v dehradunu. díky štědré 
podpoře dárců jsme mohli v roce 2018 
podporovat 69 dětí, většinou z rodin ne‑
pálských přistěhovalců, kteří zde bojují 
o holou existenci. děti dostávají cenné 
doučování a díky němu prochází téměř 
bez výjimky s úspěchem státními zkouš‑
kami. letní tábor a další aktivity jim při‑
nášejí hluboké a formující zážitky. téma‑
tem letošního tábora bylo biblické slovo 
z janova evangelia: „já jsem ta cesta, 
pravda i život.“

Podpora filipín-
ských terénních 
duchovních  
pracovníků

křesťané zde duchovní činností působí 
efektivně proti narkomanii a zločinnosti. 
nepoužívají represivní metody – jejichž 
kontroverzní podoba Filipíny nechvalně 
proslavila – ale usilují o vnitřní promě‑
nu lidí. o těchto změnách vyprávěli své 
příběhy členové již sedmého dceřiné‑
ho sboru, který vznikl díky službě pasto‑
ra Francisca bonita. podporujeme jeho 
službu již řadu let a v roce 2018 také 
ještě pastory alfreda capuse a joselita 
apoyu.

Podpora nepál-
ských terénních 
duchovních  
pracovníků

z čr jsme pokračovali s podporou prá‑
ce pěti pracovníků. jsou jimi pánové 
lek a bipin a paní jas maya, damber 
a mary. zprávy z jejich práce nás často 
překvapují událostmi jako z doby bible: 
mimořádná uzdravení po modlitbě, velké 
proměny životů těch, kdo uvěřili. 

jeden z pracovníků, bipin, jásá nad 
jedním z mnoha uzdravení: „děkuji 
bohu za toto přímé a zázračné uzdra‑
vení skrze mou modlitbu. je to k boží 
slávě.“ 

„centru prayas pro děti se daří dobře. 
děti se zlepšují ve studiu, zapojují se 
do dalších aktivit ve škole i v církvích. 
učí se, jak si navzájem různým způ‑
sobem pomáhat… mnoho rodičů nás 
žádá o podporu pro své děti…“

paní Soňa (z bezpečnostních důvodů 
neuvádíme skutečné jméno) je duší cen‑
tra pro děti, které, ač je malé, má velký 
vliv na jejich životy. naši dárci se ve služ‑
bě paní Soni podílejí na krásné službě li‑
dem a rodinám v nouzi. Soňa též pravi‑
delně navštěvuje rodiny dětí a poskytuje 
jim všemožnou podporu a radu.

Podpora indic-
kých terénních 
duchovních  
pracovníků 
a Centra Prayas

mnoho lidí v chudém a tradičně hindu‑
istickém nepálu slyšelo poselství bib‑
le a obrátilo se ke křesťanství. většinou 
se první, kdo ve vesnici uvěří, stává pro 
ostatní pastorem.

vaše podpora však umožní mnohým 
mladým nepálcům, aby se na duchov‑
ní službu svému národu připravili v dob‑
rých biblických školách v severoindickém 
dehradunu. 

naši dárci jsou již po mnoho let vý‑
znamnými partnery tohoto projektu, 
v roce 2018 podpořili 20 studentů. 

Indie: podpora 
studentů biblic-
kých škol

Tento program se po-
dobá Dálkové adopci 
PLUS ®, zde však NMP 
nepoužívá žádnou 
část z daru na finan-
cování křesťanských 
aktivit a terénních du-
chovních pracovníků. 

Nepál
také v roce 2018 podpořili čeští dárci 
nejvíce dětí z chudičkého nepálu, cel‑
kem 169 dětí. 

Z dopisů nepálských dětí: 
„moji rodiče se živí výrobou a prode‑
jem tkaných košíků. pracují těžce, ale 
máme tak tak na jídlo. mám tři sestry 
a rodiče by už nemohli platit mé vzdě‑
lání.“

„pomáhali jste mi již od mého dětství. 
Studium je pro mě náročné, ale učím 
se pilně a složil jsem s úspěchem další 
zkoušku. a budu se snažit i při dalších! 
chci vám říci, že jste moc hodní a moc 
mi pomáháte.“

Uganda
uganda byla v minulosti nejvíce zasa‑
žena virem hiv. naši dárci podporují 
v ugandě hned po nepálu druhý největ‑
ší počet dětí v programu dálková adop‑
ce pluS®. v roce 2018 jich podpoři‑
li 107.

mnoho těchto dětí jsou úplnými či 
částečnými sirotky. podpory si dovedou 
opravdově vážit, jak to za všechny vyjá‑
dřil ve svém dopise Fred. Fred si prošel 

Nemůžete změnit osud 
všech nejchudších dětí 
na světě… Ale možná 
můžete změnit osud 
jednoho z nejchudších 
dětí na světě!
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1. z letního tábora v dehradunu

2. díky školám international 
needs v bangladéši se děti 
dozvídají dobrou zprávu 
o ježíši. některé požádají 
i o křest, jako zde v dětském 
domově Savar.

3. školáci přihlížejí slavnostnímu 
otevření nové budovy školy 
dobré zprávy v burkině Faso.

4. během výuky mají děti 
v některých školách 
provozovaných organizací 
international needs také 
oběd: v bangladéši,  
burkině Faso a ugandě.
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Zhodnocení 
využití 
prostředků
ze všech programů v zahraničí získává‑
me čtyři pravidelné zprávy o každém pod‑
porovaném za rok. 

pokud nastane situace, kdy dary ne‑
lze využít pro podpořené osoby, dárcům 
vždy nabízíme jejich jiné využití podle 
volby dárce či vrácení poskytnutých darů.

děkujeme všem dárcům za jejich dů‑
věru a věrnost. 

nemůžeme pomoci všem potřebným 
na světě. Spolu s vámi ale můžeme po‑
moci alespoň jednotlivcům.

strastiplným životem sirotka, dokončil 
svářečský výukový program in a nyní je 
soběstačný. napsal: 

„když se dívám zpátky, opravdu děkuji 
bohu za tento program. je mnoho mla‑
dých zanedbaných lidí, protože se o ně 
nikdo nestará, nikoho nezajímají a ni‑
kdo jim nenaslouchá. byl bych jedním 
z nich, kdyby nebylo vaší organizace… 
vždy vám budu vděčný. bůh vám žeh‑
nej.“

Podpora ugand-
ských terénních 
duchovních  
pracovníků

v roce 2018 byli z čr podporováni 
čtyři pracovníci: john richard mubiru, 
emmanuel kumalirira, Stephen bamula‑
biire a Samuel munyaneza. přinášejí du‑
chovní osvětu do lidských životů plných 
pověr a bídy. 

Pomozte s námi zajis-
tit vzdělání a duchov-
ní osvětu těm  
nejchudším.

1. žáci třetí třídy školy dobré zprávy, provozované organizací international 
needs v burkině Faso.

2. pracovníci international needs na Filipínách navštěvují děti v jejich 
domovech a udržují kontakt také s rodinou dítěte.
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Vánoční sbírky
vánoční Sbírku zaměřujeme na vybrané potřeby dětí nebo křeSťanSké 
práce tam, kde probíhá dálková adopce pluS®, od r. 2007 i na program 
zdravá mládež v čr.

Podpora českých 
mezicírkevních organizací

Vánoční  
sbírka 2017

do sbírky, která proběhla od 2. 11. 2017 
do 31. 1. 2018, nám dárci přispěli 
v roce 2018 celkem 73 307 kč. celkový 
příjem této sbírky byl 147 111 kč (včet‑
ně části darované v roce 2017). do sbír‑
ky se zapojilo 50 dárců, z toho 43 fy‑
zických osob, 6 církevních společenství 
a 1 firma. všem velice děkujeme!

Vánoční  
sbírka 2018

vánoční sbírka 2018 měla sedm témat: 
pomoc české mladé generaci, dvojí po‑
moc chudým lidem v bangladéši, rodi‑
nám v indii a nepálu a dvojí pomoc po‑
třebným lidem v ugandě. 

od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 
jsme od dárců dostali 238 003 kč, 
z toho 75 000 kč pro čr, dohroma‑
dy 57 294 kč pro bangladéš, 16 100 kč 
pro indii, 64 081 kč pro nepál a dohro‑
mady 25 528 kč pro ugandu. Sbírka po‑
kračovala až do 31. 1. 2019.

Využívání  
všech prostředků  
na podporu  
do zahraničí:

využívání probíhá dle vnitřních standar‑
dů organizace international needs.

celý výsledek vánoční sbírky 2018 
včetně části získané na začátku r. 2019 
najdete	na	www.mezinarodni-potreby.
cz v části Další	projekty	>	Zvláštní	sbír‑
ky. díky velké štědrosti vás, dárců, jsme 
mohli udělat radost mnohým!

S prosbou o příspěvek oslovujeme sou‑
časné či minulé dárce, partnery a zájem‑
ce o naši činnost.

program založený na zdvojování darů 
od osobních dárců probíhá již od roku 
2011. zdvojnásobení darů poskytla 
nmp z výnosů nadačního kapitálu do li‑
mitu ročního součtu darů 15 000 kč. 
dary nad tento limit jsme kmS poskyt‑
li v plné výši, ale již bez zdvojnásobení.

Podpora Křesťan-
ské misijní spo-
lečnosti (KMS)

Podpora Evange-
likální teologic-
kého semináře 
(ETS)

tuto podporu jsme zahájili v roce 2015. 
dary dárců zaslané na náš účet předává‑
me v plné výši etS. administraci tohoto 
projektu plně hradíme z výnosů nadační‑
ho kapitálu. 

Využití  
prostředků:

podpořené organizace využily nadač‑
ní příspěvky k financování svých aktivit 
v souladu s jejich posláním.

Podívejte se na příběhy dětí, kterým dálková adopce pomohla.
Mezi takovými dětmi může být i to, které podporujete právě Vy. 
www.mezinarodni-potreby.cz > Dálková adopce > Splnili si sen

https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/vanocni-sbirka-2018
https://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/vanocni-sbirka-2018
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/splnili-si-sen
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1. lektor martin růžička si věrnou činností na 
litoměřicku získal pevné místo na školách.

2. lektorka jitka kultová, plzeň, vysvětluje 
neúnavně studentům problematiku 
prenatálního vývoje i naší odpovědnosti.

3. velmi oblíbený lektor ivo neuvirt působí na 
ostravských školách od roku 2005.
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v roce 2018 dosáhla nmp rekordních 
příjmů i poskytnutých nadačních příspěv‑
ků. na příjmech nmp se částkou 8,1 mi‑
lionu kč podílelo 846 dárců z čr. děku‑
jeme za vaši věrnou podporu.

Dary od dárců 
z ČR na všechny 
programy v Kč

Finanční a ekonomické 
údaje za rok 2018
Údaje jSou uvedeny bez deSetinných míSt.

Výdaje (náklady) 
poSkytnuté příSpěvky – program zdravá mládež v čr v kč

Příjemce, jméno podpořené osoby a místo jejího působení* 2018 2017

elim letovice o.p.s. (bc. pavel kotouček) 258 400 253 350
hope4kids, z.s., praha (mgr. ing. karla mihatschová, trutnov) 1 400 110 300
hope4kids, z.s., praha (bc. ida pencová, diS., kolín) 2 950 122 450
Jednota	bratrská	Hrádek	nad	Nisou	(Bc.	Patrik	Müller) 17 100 132 875
ing. kadlec petr, diS., oSvč, česká třebová 263 868 264 750
maják o.p.s., liberec (mga. Filip dvořák) 240 632 0
maják o.p.s., liberec (ing. václav jiřiček) 29 000 0
maják o.p.s., liberec (bc. jan novák) 245 966 255 278
mezinárodní křesťanské velvyslanectví jeruzalém, z. s., praha (radek hejret) 313 000 298 000
mezinárodní křesťanské velvyslanectví jeruzalém, z. s., praha 
(mgr. monika Slunečková, české budějovice) 94 800 91 800
na hradeckém kopečku, z. s., hradec králové (bc. petra Stránská) 193 200 186 200
národní iniciativa pro život, o.p.s., plzeň (bc. jitka kultová) 153 200 121 500
národní iniciativa pro život, o.p.s., plzeň (mgr. jana řezníčková) 27 600 0

Stručný souhrn příjmů a výdajů v Kč 2018 2017

příjmy (výnosy bez prodeje dlouhodobého majetku) 11 070 371 10 805 839
výdaje (náklady bez zůstatkové ceny prodaného dlouhodob. majetku) 10 740 894 10 252 909
z toho poskytnuté nadační příspěvky 7 922 381 7 504 231
z toho poskytnuté nadační příspěvky v čr 4 327 148 3 774 021
Výsledek hospodaření (příjmy mínus výdaje) 329 477 552 930

2014 2015 2016 2017 2018

6 001 940

7 267 197 7 186 089
7 879 749 8 104 685
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Příjemce, jméno podpořené osoby a místo jejího působení* 2018 2017

pavučina o.p.s., ostrava (ivo neuvirt) 197 700 195 225
pobočka diakonie církve bratrské v kolíně (radek pospíšil) 193 200 194 200
růžička martin, diS., oSvč, litoměřice 329 650 296 575
Sbor bratrské jednoty baptistů v olomouci (mgr. jana coufalová) 109 200 91 800
Sbor křesťanské společenství klatovy (šimon velkoborský) 148 130 131 762
Slánka, z.s., mladá boleslav (jaromír babka) 276 000 265 750
b.th. Strojek radim, oSvč, jindřichův hradec 138 000 0
unie kompas, o. s., zlín (mgr. et bc. martin Stavjaník) 236 000 217 325
vicany marek, oSvč, praha 269 154 0
ymca olomouc, o. s. (mgr. pavel Slepička) 19 361 48 600
zip zábava informace poradenství a pomoc, havířov (michal malina, diS.) 276 000 264 850
příspěvky fyzickým osobám v částce nižší než 10 000 kč** 66 974 45 910
nové zákony*** 20 475 29 750
Celkem 4 120 960 3 618 250

*  pokud se liší od sídla organizace 
**  vánoční příspěvek všem lektorům podporovaným v programu zdravá mládež. 
***  hodnota biblí (nových zákonů), které vydala nmp a poskytla pro činnost lektorům programu zdravá mládež.

Poskytnuté  
příspěvky  
na program 
Zdravá mládež  
v ČR (v Kč)

3 000 000

3 200 000

3 400 000

3 600 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 2018

Další poskytnuté příspěvky v ČR v Kč 2018 2017

ing. kadlec petr, diS., oSvč, česká třebová* 84 845 91 064
podpora mezicírkevních organizací: etS, praha 53 000 5 600
podpora mezicírkevních organizací: kmS, praha 49 915 41 822
příspěvky na jízdné na soustředění lektorů programu zdravá mládež 18 428 17 285
Celkem 206 188 155 771

*  příspěvek z darů od osobních zahraničních dárců lektora ing. petra kadlece, diS.

Poskytnuté příspěvky do zahraničí v Kč 2018 2017

členský příspěvek international needs (in)* 97 243 106 816
dálková adopce pluS® bangladéš, děti ze slumů 139 893 159 808
dálková adopce pluS® bangladéš, dětský domov Savar 101 623 33 859
dálková adopce pluS® burkina Faso 53 497 12 053
dálková adopce pluS® Filipíny 647 532 713 608
dálková adopce pluS® indie 399 572 356 598
dálková adopce pluS® nepál 862 087 981 339
dálková adopce pluS® uganda 657 630 730 804
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Poskytnuté příspěvky do zahraničí v Kč 2018 2017

podpora nepálských studentů biblických škol v indii 188 129 190 759
příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky) 98 465 78 000
terénní duchovní pracovníci na Filipínách 78 561 84 319
terénní duchovní pracovníci v bangladéši, dětský domov Savar 11 206 3 718
terénní duchovní pracovníci v bangladéši – slumy 24 097 28 106
terénní duchovní pracovníci v indii a centrum prayas 44 518 28 481
terénní duchovní pracovníci v nepálu 120 460 154 832
terénní duchovní pracovníci v ugandě 70 720 67 111
Celkem 3 595 233 3 730 210

*  členský příspěvek pokrývá náklady centrální kanceláře in.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle občanského zákoníku
nadace mezinárodní potřeby při svém hospodaření v roce 2018 dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 
§ 353–356 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

přehled nákladů na vlaStní Správu

Ostatní náklady nadace v Kč 2018 2017

náklady na zajištění správy nadace* 1 466 328 1 753 255
náklady na zajištění vlastní činnosti** 516 954 732 058
náklady projektu dálková adopce pluS®*** 525 701
výdaje na správu nadačního kapitálu (jmění)**** 297 530 306 662
výdaje v souvislosti s investicemi nad. kapitálu a pronájmy 12 000 ‑43 297
Celkem 2 818 513 2 748 678

*  Správa nadace zahrnuje nutné administrativní činnosti související s poskytováním nadačních příspěvků, zajištění zdrojů apod. 
**   vlastní činnosti nadace jsou činnosti k naplnění jejího účelu. zahrnuje přímé služby dalším příjemcům  

(soustředění lektorů nebo organizace služebních týmů ze zahraničí) a činnosti za účelem monitorování a rozvoje programů nadace. 
***   náklady spojené s činnostmi, které zajišťují propojení osobního dárce s konkrétním podporovaným dítětem či studentem (pravidelné 4 zprávy ročně, 

informace, finanční toky). v minulých letech jsme tyto náklady účtovali mezi náklady na správu nadace či zajištění vlastní činnosti,  
věcně správnější je však účtovat je jako náklady projektu. 

****  náklady spojené se správou a opravami nemovitostí, z nichž pramení výnosy nadačního kapitálu.

na svou činnost nedostáváme dotace 
ze státního rozpočtu čr. Správa (pro‑
voz) nadace je hrazena z určitého podí‑
lu všech příjmů a darů, které nmp získá.
nadace užívá kancelářské prostory s ná‑
jemným 48 720 kč ročně. provoz na‑
dace zajišťovali tři zaměstnanci s plným 
úvazkem, čtvrtý s úvazkem 6 hodin den‑
ně a pátý na 4 h. denně.

Komentář k ná-
kladům na sprá-
vu a ostatním ná-
kladům nadace:

na dohody o provedení práce bylo vypla‑
ceno sedmi osobám celkem 21 645 kč. 
kromě výdajů na úklid kanceláře jde 
zejména o částky vyplacené za správu 
webových	stránek.	

Účetnictví a audit je zajištěno externě; 
v roce 2018 jsme za tyto služby vydali 
134 880 kč.

nadace nepodnikala žádné osvěto‑
vé či fundraisingové kampaně. Součet 
mzdových a ostatních osobních nákladů 
zaměstnanců tvořil 66 % celkových pro‑
vozních nákladů.

činnost všech členů statutárních or‑
gánů (správní a dozorčí rady) je dobro‑
volná.

„S žáky jsme následu-
jící den jednotlivé be-
sedy probírali. Byli 
naprosto nadšení, 
paní lektorka doká-
zala skvěle zaujmout 
svou osobností a děti 
se těší na další bese-
du v novém školním 
roce.“ (Hodnocení  
metodika prevence 
k programu lektorky 
Jany Coufalové)
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1. děti se během letního 
příměstského tábora 
v dehradunu naučí 
spoustu písní a her.

2. v dětském domově Savar 
mají dívky krom výuky 
také kurzy praktických 
dovedností, např. šití  
či práce na počítači.
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Příjmy (výnosy) 
děkujeme, že jSte v roce 2018 byli S námi !

Dary pro Zdravou mládež v Kč 2018 2017

dary z čr na program zdravá mládež 2 719 690 2 660 143
dary z international needs na program zdravá mládež 1 006 965 1 092 446
dary ze zahraničí mimo in na program zdravá mládež* 204 759 156 993
Celkem 3 931 414 3 909 582

*   práci lektorů podpořil jeden z prvních přispěvatelů pro tuto práci v historii nadace, pan ian lysaght z nového zélandu,  
prostřednictvím organizace iconnect monaco.

Dary pro programy podpory v zahraničí v Kč 2018 2017

dálková adopce pluS® bangladéš, děti ze slumů 215 720 242 300
dálková adopce pluS® bangladéš, dětský domov Savar 159 850 97 280
dálková adopce pluS® burkina Faso 84 200 33 000
dálková adopce pluS® Filipíny 1 041 961 1 095 548
dálková adopce pluS® indie 549 560 514 930
dálková adopce pluS® nepál 1 428 136 1 516 650
dálková adopce pluS® uganda 1 171 775 1 170 050
podpora nepálských studentů biblických škol v indii 254 300 256 200
příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky) 226 310 86 470
terénní duchovní pracovníci v nepálu 24 000 24 000
Celkem 5 155 812 5 036 428

Dary  
od dárců z ČR 
na programy 
podpory  
v zahraničí 
v Kč

Další dary v Kč 2018 2017

dary z čr na podporu mezicírkevních organizací: etS, praha 53 000 5 600
dary z čr na podporu mezicírkevních organizací: kmS, praha 34 915 26 822
dary z čr na podporu pracovníků nadace 79 000 91 000
další dary z čr na jiné účely 62 268 59 756
další dary z international needs na jiné účely 269 029 307 831
Celkem 498 213 491 009

2014 2015 2016 2017 2018

4 093 774
4 899 640 4 701 188 5 036 428 5 155 812
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Další příjmy v Kč 2018 2017

Úroky, tržby, náhrady 62 847 104 593
výnosy nadačního kapitálu (jmění) 1 422 085 1 264 228
Celkem 1 484 932 1 368 821

Souhrn příjmů v Kč 2018 2017

Souhrn příjmů 11 070 371 10 805 839
Z toho dary 9 585 439 9 437 019
Z toho dary z ČR 8 104 685 7 879 749
Z toho dary ze zahraničí 1 480 754 1 557 270

Doplňující údaje  
a výrok auditora

v roce 2018 činily náklady na správu na‑
dace 4,8 % z nadačního kapitálu (účet 
901) ke dni 31. 12. 2018. tímto bylo 
splněno kritérium stanovené ve statu‑
tu nadace („maximálně 9 % z nadační‑
ho kapitálu k 31. prosinci příslušného 
roku“). původní kritérium pro náklady 
na správu nadace, max. 35 % z poskyt‑
nutých nadačních příspěvků, bylo taktéž 
splněno a náklady na správu nadace či‑
nily v roce 2018 jen 18,5 % z výše po‑
skytnutých nadačních příspěvků. 

Výpočet dodržení 
max. limitu  
výdajů na správu 
nadace:

kromě zákonného kritéria uvedeného 
výše si interně sledujeme naše provozní 
výdaje způsobem, který nám zákon neu‑
kládá, ale je přesný a průhledný. Správ‑

•	 z darů na program zdravá mládež 
a na další programy v čr: 0 %;

•	 z darů na pomoc po živelných kata‑
strofách do zahraničí: 8 %;

•	 z darů na podporu do zahraničí: 
19 %. 

celá zpráva auditora obsahující i účet‑
ní závěrku je součástí „výroční zprávy 
2018“	zveřejněné	na	www.mezinarodni‑
‑potreby.cz v části O	nás	>	Výroční	zprá‑
vy.

Kolik % z Vašich 
darů používáme 
na provoz

Z darů z ČR  
jsme účtovali  
na provoz:

Výrok ze Zprávy 
nezávislého  
auditora

ní rada rozhoduje, jaké procento z při‑
jatých darů smí nadace použít pro svůj 
provoz. 

provedli jsme audit přiložené účet‑
ní uzávěrky nadace mezinárodní 
potřeby (dále také „účetní jednot‑
ka“) sestavené na základě čes‑
kých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, 
výkazu zisku a ztráty za rok kon‑
čící 31. 12. 2019, a přílohy této 
účetní uzávěrky, která obsahu‑
je popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlují‑
cí informace. Údaje o účetní jed‑
notce jsou uvedeny v bodě 1. pří‑
lohy této účetní uzávěrky. 

podle našeho názoru účetní zá‑
věrka podává věrný a poctivý ob‑
raz aktiv a pasiv účetní jednot‑
ky nadace mezinárodní potřeby 
k 31. 12. 2018 a nákladů a vý‑
nosů a výsledku jejího hospoda‑
ření za rok končící 31. 12. 2018 
v souladu s českými účetními 
předpisy. 

v kutné hoře )dne 9. 5. 2019
ing. libor balvín, jednatel společnosti
bd audit, s. r. o.
vocelova 342, kutná hora

https://mezinarodni-potreby.cz/o-nas/vyrocni-zpravy
https://mezinarodni-potreby.cz/o-nas/vyrocni-zpravy
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pro každou zemi a každý program nmp 
spravuje kvůli stabilitě rezervní fondy. 
do zahraničí odesíláme pro každou pod‑
porovanou osobu pevnou částku v do‑
larech dle rozpočtu odsouhlaseného 
s místní organizací in. z rezervních fon‑
dů vyrovnáváme kurzové výkyvy a také 
z nich platíme podporu dětem, jejichž 
dárce skončil, než se najde nový dárce. 

opačná situace vzniká, když dítě před‑
časně odejde z programu: někteří dár‑
ci nechtějí vrátit nevyužitou částku svých 

z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
vyplývají nadacím povinnosti a kontrol‑
ní mechanismy, které jejich hospodaření 
činí maximálně transparentní. hospoda‑
ření nadace podléhá kontrole vlastních 
nadačních orgánů (správní rada, dozorčí 
rada) i vnějších (auditor, rejstříkový soud, 
finanční úřad).

Rezervní fondy 
pro jednotlivé 
programy

Zákonné povin-
nosti a kontrolní 
mechanismy

darů, nýbrž ponechají ji nadaci pro tvor‑
bu rezervních fondů. 

podporu nové osoby ve skupině terén‑
ních duchovních pracovníků obvykle za‑
hajujeme až tehdy, nastřádá‑li se na pří‑
slušném fondu potřebná rezerva. 

když některý fond klesne dlouhodobě 
do záporných hodnot, nmp jej dotuje 
z výnosů nadačního kapitálu. když jeho 
hodnota stoupá, nmp rozšíří podporu 
pro děti, které dosud nemají dárce. vaše 
dary pak zčásti slouží nejen k podpoře 
vámi vybraného dítěte, ale i těm, které 
teprve čekají na své dárce. 

rezervní fondy tvoříme maximálně 
do výše tříměsíčních nákladů konkrétní‑
ho programu. v roce 2018 dosáhl stav 
fondů díky příhodnému kurzu dolaru 
v průměru uvedené hranice. 

Nadační kapitál (jistina), 
vlastní majetek a závazky
nadační jiStina je majetkem nadace, který není určen ke Spotřebování, 
ale k inveStování za Účelem výnoSů. výnoSy (Úroky, nájemné) tvoří čáSt 
příjmů nadace, určených k běžnému použití. v roce 2018 tvořily výnoSy 
nadační jiStiny 12,8 % všech příjmů nadace vedle darů.

Změny v uložení 
nadační jistiny

Výše nadačního 
kapitálu

Přehled o závaz-
cích nadace:

v roce 2018 nadace investovala zbýva‑
jící částky nadační jistiny k tomu urče‑
né a navýšila svůj podíl na vlastnictví li‑
cenčních práv a výnosů, texas, o částku 
661 390 kč. nyní vlastní podíly v hod‑
notě 8 794 923 kč. 

výše nadačního kapitálu zapsaného 
v nadačním rejstříku: 30 143 500 kč

do nadačního rejstříku se povinně za‑
pisuje výše nadačního kapitálu, nikoliv 
způsob uložení. 

   žádné

Všechny údaje uvedené v této Výroční zprávě dávají úplný a přesný obraz o majet-
ku nadace a jeho použití v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v části 

„Fundace“. Úplná účetní závěrka, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní zá-
věrky a podrobný výčet majetku, který tvoří nadační kapitál, jsou veřejně přístup-

né v nadačním rejstříku na www.justice.cz (Veřejný rejstřík). 

https://www.justice.cz/
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1. Filipínským dětem v programu adopce se mimo jiné dostává každoročního 
ošetření u zubaře.

2. podporovaní terénní duchovní pracovníci pomáhají ve své komunitě také 
prakticky: zde se jeden z nich právě podílí na instalaci veřejné pumpy  
v chudé vesnici.

3. pitnou vodu si často v ugandě lidé berou z ledasjaké louže – se všemi 
zdravotními důsledky. international needs zde proto pro školy a vesnické 
komunity buduje bezpečné zdroje pitné vody.
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Souhrny darů a dárců
všem dárcům mnohokrát děkujeme! každý z váS je důležitý a žádný dar 
není příliš malý. každý, kdo nám S důvěrou Svěřil Své proStředky, Se Stal 
SoučáStí pomoci potřebným. Úplný přehled dárců a výše jejich darů  
je uložen v naší kanceláři. požaduje‑li dárce zachování anonymity,  
podle občanSkého zákoníku nemuSí být uveden ve výroční zprávě.

Dary od 10 001 do 50 000 Kč:

adamcová maryla 10 400
ailová marie jana, ing. 11 160
alexová kateřina 10 400
balabán Filip 11 160
barda michal, ing. 21 160
beranová romana 10 013

bielava jana 11 400
bischofová alena 19 200
brdíčko jakub, mgr. 14 600
bulušek ondřej 19 200
černý zbyněk, mudr. 18 000
čiháček jiří 49 680
čižmářová pavla 13 100
dedková Svatava, mudr. 15 600
dittrich tomáš, ing. arch. 10 500
drábek mojmír 15 000
drbal aleš 11 600
duris nadia 10 078
ebenstreitová ladislava 22 100
eleder pavel, mgr. 29 160
Fifik ján 38 100
Fikejzová markéta, mgr. 10 400
Frček miroslav 12 000
Garza	Matthew	a	Markéta 31 200
grulich tomáš, ing., m.th. 10 950
haas František 23 200
haman michal 17 600
hein joep 14 400
hlouch Filip 15 600
holacká marie 10 778
horecká miroslava 12 280
hořínková regina 15 600
hota roman, mgr. 39 060
hrábek jaroslav 12 800
hrádek jiří 20 000
hrčková štěpánka 19 600
charvát aleš 18 160
janoušek josef 23 700
janovský pavel, mudr. 11 100
jesenský pavol 14 400
jiřiček václav, ing. 24 000
just david, mgr. 14 730

kadlec michal, ing. 21 000
kallus mojmír, rndr. 48 000
kareš david 14 600
klement petr, mudr. 15 950
kočvarová lenka 13 075
koebele klára 11 490
komárek jaroslav 10 600
koňař václav 11 600
kondrová jana, mgr. 15 045
konupková radka 10 940
korčáková veronika 12 600
kotouček dušan 11 400
krátký jaromír 12 000
krejčí daniel 26 800
kriegel jan 12 000
kroutilová petra 10 200
krystyn jan, ing. 11 380
křesťanská mládež  
při farnosti nanebevzetí 
panny marie

14 880

kubiena vilém 24 850
kubíková ludmila, ing. 14 400
kulhavá marie 20 000
kunešová blanka 31 700
lauko michael, ing. 26 280
lipovský petr, ing. 12 000
Malá	Wanda 20 000
martan vítězslav 19 500
melzerová lenka 10 800
mikeš ladislav 44 800
mikeš radim 12 000
moša pavel 17 400
mrózek benjamin 22 600
Müller	Jaroslav 10 600
navrátil ctirad 13 000
němeček milan 20 300
novák dalibor 15 600

Fyzické osoby 
a kolektivy:

Dárci  
darů do 
10 000 Kč
dary do výše 10 000 kč tvoří velmi pod‑
statnou část příjmů a jsme za ně upřím‑
ně vděčni. v roce 2018 tvořily souhrnně 
částku 3 442 099 kč. protože zde kvů‑
li rozsahu neuvádíme jmenný seznam 
těchto 652 dárců, všem dárcům o to 
více děkujeme.

Dárci  
darů nad 
10 000 Kč
v souladu s občanským zákoníkem uvá‑
díme v seznamu níže dárce darů nad 
10 000 kč.



24 |   nadace mezinárodní potřeby

Dary od 10 001 do 50 000 Kč:

apoštolská církev, sbor bez 
hranic praha

29 500

biskupství plzeňské 50 000
církev živého boha sbor 
archa víry příbram

25 200

církev živého boha sbor 
teplice

22 320

evangelická církev metodi‑
stická v protivíně

19 200

Farní sbor českobratrské 
církve evangelické  
v praze 4 – braník

19 200

Farnost evangelické círk‑
ve metodistické v plzni 1 – 
lochotíně

14 476

jednota bratrská hrádek 
nad nisou

38 620

nováková kateřina 19 200
nožková zuzana, mgr. 10 600
oktábec jiří 23 663
osouchová violeta, ing. 20 924
papež bedřich 17 000
pernica zdeněk 14 400
petlan michael, ing. 10 800
petras michal 20 200
podloucká regina 21 000
poláková jitka, mudr. 20 400
popovský michal 19 200
potočková štěpánka 18 000
procházka marek 16 800
prymus adam, bc. 25 560
ptáček jakub 11 200
ptáček petr 11 200
raška kamil 12 000
romančík pavel 10 350
rybář Stanislav, ing. 11 700
říha vlastimil, ing. 32 360
Ságl tomáš 50 000
Scholzová marta 19 200
Skalická jana, mudr. 35 200
Smrčková pavla 19 201
Stibora jan 10 500
Strojková adéla 12 000
Sýkora jakub 33 600
ševčík lukáš 16 720
šídlová petra 13 000
šimonová miloslava 12 000
šlancová vladimíra 14 100
štainbruch jan, mgr. 11 200
šulc roman 10 100
šulcová marta 31 200
šupíková lucie, mddr. 24 824
titěra marek, mgr., m.div. 11 800
trtílek tomáš 25 200
třeštíková anna 24 180
tyc tomáš, prof. mgr., 
ph.d.

17 000

tymich jan 15 600
valoušková eva, mgr. 19 200
vaněk jiří, mgr. 18 010
vaňous jiří 14 932
vávrová lenka 12 600
veverica julián 28 800
vicany František 30 500
víchová jana 21 040

Církve, církevní 
společenství:

vilímovská kateřina 13 100
vlachová gabriela 10 800
vodička david, ing. 42 230
vrba david 11 200
vrhel ivan, mgr. 21 600
Wagner	Peter 14 720
zabystrzanovi tomáš 
a petra

34 800

zavadil martin, mudr. 44 200
zubík jaromír, ing. 15 500
zvánovec jan, mgr. 17 500
žingor daniel, ing. 13 200

Dary nad 50 000 Kč:

kotrla jan 81 600
viktorin jan, ing. 99 620

Školy:

Dary nad 10 000 Kč:

základní škola zlín 24 100

jednota bratrská liberec – 
ruprechtice

32 000

jednota bratrská růžodol 37 800
křesťanský sbor brno 15 000
křesťanský sbor ostrava – 
zábřeh

12 000

misijní skupina  
křesťanské společenství  
české budějovice

10 800

náboženská obec cčSh 
v praze 10 – vršovice

15 600

Sbor bratrské jednoty  
baptistů v brně

14 100

Sbor bratrské jednoty bap‑
tistů v uherském hradišti

15 600

Sbor bratrské jednoty bap‑
tistů v žatci

12 800

Sbor církve bratrské  
v českých budějovicích

18 000

Sbor církve bratrské  
v havířově

24 000

Sbor církve bratrské  
v litomyšli

20 000

Sbor církve bratrské  
v říčanech

15 750

Sbor jednoty bratrské 
v týnci nad Sázavou

24 000

Sbor křesťanské  
společenství jeseník

15 880

Sbor křesťanské  
společenství plzeň

22 000

Slezská církev evangelická 
a. v., farní sbor ostrava

18 345

Dary nad 50 000 Kč:

apoštolská církev, sbor 
dobrá zpráva praha

87 600

korejský sbor ostrava 64 950
Sbor bratrské jednoty  
baptistů ve zlíně

66 000

Sbor církve bratrské  
v české třebové

82 848

Sbor církve bratrské 
v hradci králové

96 600

Sbor církve bratrské  
v kolíně

96 600

Sbor křesťanské  
společenství klatovy

62 700
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Dary nad 100 000 Kč:

jednota bratrská Sobotka 119 000
Sbor bratrské jednoty 
baptistů v litoměřicích

280 160

Dary od 10 001 do 50 000 Kč:

bisport s.r.o. 11 200
evangelikální společenství 
křesťanů, z.s.

30 000

gynekologie  
gynathea, s.r.o.

15 000

international christian  
Fellowship	Praha	z.s.

25 383

jokl appraisal, v.o.s. 24 000
křesťanská společnost 
cesta života české budě‑
jovice z.s.

40 800

lifefood czech  
republic s.r.o.

24 800

linka bezpečí z.s. 14 910
lorika cz s.r.o. 15 000
m.d. Frýdlant s.r.o. 15 960
mudr. petr tamler s.r.o. 24 000
optimal‑energy.cz, a.s. 46 400
psychiatrie děčín s.r.o. 19 200
tract oF land a.s. 20 000
victory czech s.r.o. 36 000
young life česká  
republika z.ú.

11 334

Dary nad 50 000 Kč:

Stavby a barvy  
morava, s.r.o.

60 000

Dary nad 100 000 Kč:

iconnect monaco 204 759
international needs 
incorporated

1 275 995

Firmy  
a společnosti:

Zahraniční  
partneři:

1. lektor Filip dvořák z hrádku na nisou, program „Sex, aidS a vztahy“.

2. v programech o přátelství a proti šikaně lektor marek vicany s přáteli výborně 
kombinuje hudbu a mluvené slovo.

Děkujeme Vám!
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Kontaktní údaje
doporučujte naši činnoSt Svým přátelům a známým.  
pište nám o tom, co váS zaujalo.

Nadace Mezinárodní potřeby
Adresa: vinohradská 909, 560 02 česká třebová
Telefon: (+420) 483 394 202
E-mail: nadace@mezinarodni‑potreby.cz
Web: www.mezinarodni-potreby.cz | www.zdrava-mladez.cz |  
www.dalkova-adopce.cz | najdete nás na sociálních sítích: 
Facebook, linkedin, Twitter a instagram. | naše videa si  
můžete pustit na youtube.

IČ: 63836831
Bankovní spojení: č. účtu: 2700139555/2010

Registrace: nadace mezinárodní potřeby je zapsána  
v nadačním rejstříku u krajského soudu v hradci králové,  
oddíl n, vložka 231.

•	 darem přes on‑line platební brány paypal nebo darujme.cz 
(obě služby umožňují platbu kartou) na www.mezinarodni‑
‑potreby.cz, 

•	 darem na účet č.: 2700139555/2010, 
•	 při svém nakupování na internetu můžete nadaci mezi‑

národní potřeby podpořit přes portál www.givt.cz nebo  
www.dobromat.cz – váš nákup přitom nebude stát ani 
o korunu víc.

děkujeme!

Variabilní	symboly	našich	projektů	najdete	na	www.mezina‑
rodni‑potreby.cz v rubrice Chci	přispět	>	Finanční	dary.

Součástí výroční zprávy je „zpráva nezávislého auditora o ově‑
ření účetní závěrky a výroční zprávy“ (obsahující také účetní 
závěrku) a je veřejně přístupná v nadačním rejstříku. je také 
přílohou „výroční zprávy 2018“ zveřejněné na našich interne‑
tových stránkách v části O	nás	>	Výroční	zprávy. tištěná verze 
výroční zprávy tuto přílohu kvůli velkému rozsahu neobsahuje.

tuto zprávu zpracovali zaměstnanci nmp pod vedením výkon‑
ného ředitele mgr. petra horáčka a podle občanského zákoní‑
ku ji schválila správní rada.

Výroční zpráva vznikla za podpory Tiskárny Jedlička (gra-
fická úprava, sazba a tisk).

Nadaci Mezinárodní  
potřeby můžete podpořit:

Nedostáváte náš pololetní zpravodaj 
„Čerstvé zprávy“ ? Můžete si ho číst 
na našem webu v sekci Náš zpravo-
daj. Nebo si o něj napište a my Vám 
ho budeme posílat e-mailem.

1. ze soustředění lektorů, moderace se ujal lektor  
martin Stavjaník.

2. ze soustředění lektorů, outdoorová aktivita

3. ze soustředění lektorů, z panelových diskusí

https://mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
https://www.linkedin.com/company/nadace-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pot%C5%99eby
https://twitter.com/NadaceNMP
https://www.instagram.com/mezinarodni_potreby
https://www.youtube.com/channel/UC7HjCrTEf6FgIGP6AclKIrw
https://mezinarodni-potreby.cz
https://mezinarodni-potreby.cz
https://givt.cz
https://dobromat.cz/
https://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/financni-dary
https://mezinarodni-potreby.cz/o-nas/vyrocni-zpravy
https://mezinarodni-potreby.cz/nas-zpravodaj
https://mezinarodni-potreby.cz/nas-zpravodaj




Jsme	na	sociálních	sítích:	Facebook,	LinkedIn,	Twitter	a	Instagram.	Sledujte	naše	videa	na	YouTube.
Úplné kontaktní údaje včetně čísla účtu najdete na straně 26.

Země,  
kde působíme
1 čeSká republika

2 burkina FaSo

3 uganda

4 indie

5 nepál

6 bangladéš

7 Filipíny

www.mezinarodni-potreby.cz
www.dalkova-adopce.cz

www.zdrava-mladez.cz

https://mezinarodni-potreby.cz/
https://www.instagram.com/mezinarodni_potreby
https://twitter.com/NadaceNMP
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
https://www.youtube.com/channel/UC7HjCrTEf6FgIGP6AclKIrw https-mezinarodni-potreby.cz.png
https://www.linkedin.com/company/nadace-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pot%C5%99eby





































