Výroční
zpráva

za rok 2019
Staňte se součástí řešení tam,
kde je nouze.
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Děti v sedmi zemích světa mohou
i díky Vám chodit do školy: program
Dálková adopce PLUS®.
Vaše dary umožňují etické přednášky na českých školách: program
Zdravá mládež.
Budujete s námi pracovníky církve:
podpora nepálských studentů biblických škol.
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Fotografie na titulní straně:
Děti nacházejí v centru Prayas v Indii zázemí, přijetí
a cenné doučování. Jsou pro ně připraveny také hry,
sporty, zpěv, tanec a různé osvětové akce.
	
Díky Vám má pro svou činnost podporu indická
duchovní pracovnice, věnuje se dětem a pořádá
pravidelná setkání pro mládež.
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Úvodní slovo
Ing. Jan Viktorin, člen správní rady
Vážení přátelé,
dovolte mi poděkovat Vám za Vaši štědrost a podporu ať už některého dítěte
z Dálkové adopce PLUS®, nebo programu „Zdravá mládež“ v ČR. Ačkoliv jsme
s manželkou už mnoho let podporovali několik dětí při jejich studiu prostřednictvím Nadace Mezinárodní potřeby
(NMP), členem správní rady NMP jsem
se stal teprve před třemi lety. Je pro mne
velikou ctí podílet se na tak úžasné službě s tak velkým významem.
Na mladých lidech záleží, jak bude
společnost vypadat. Z dnešních chlapců a dívek budou zedníci, obkladači, elektrikáři, zdravotní sestry, inženýři
nebo lékaři. Je třeba jim ukazovat životem i příkladem, za co stojí bojovat a žít,
jak najít pokoj v srdci. Školní systém jim
poskytne kvalitní vzdělání, obávám se
však, že v něm chybí správný příklad, budování moudrého žebříčku hodnot, odpovědi na palčivé otázky mladých lidí
a podobně.
Proto jsem vděčný, že jim 23 lektorů
podpořených Nadací Mezinárodní potřeby může skrze výukové programy připomínat důležité hodnoty. Ukazují na řešení
těžkostí, šikany, závislostí či odpovědnosti ve vztazích na základě zdravých, mnohokrát osvědčených hodnot.
Naše děti mohou studovat a svobodně se rozvíjet, ale jsou země, kde to vůbec není samozřejmé. NMP se díky Vám,

štědrým dárcům, může podílet na zásadní změně životů 551 dětí a studentů
v těch nejchudších zemích světa: v Bangladéši, Burkině Faso, na Filipínách,
v Indii, Jižním Súdánu, Nepálu a Ugandě. Dostanou tolik potřebné vzdělání,
které by bylo pro většinu z nich nemyslitelné, a dostanou i praktické a duchovní
služby. Matce Tereze je připisován výrok:
„Starajíce se o štěstí jiných, nalézáme
své vlastní“. Pravdivost tohoto vyjádření
prožívám ve svém vlastním životě.

Ještě jednou Vám, drazí dárci, děkuji a přeji Vám i v roce 2020 Boží ochranu a radost.

Starajíce se o štěstí
jiných, nalézáme
své vlastní.

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.
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O nadaci
Nadace Mezinárodní potřeby již 24 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 95,5 milionů korun.
• Financujeme dobročinné aktivity, což
je možné především díky darům našich dárců z ČR i ze zahraničí. Jako
zdroje nám dále slouží výnosy nadační jistiny.
• NMP podporuje programy neziskových organizací i fyzických osob v oblasti primární prevence na základních
a středních školách v České republice
a také rozvojové a humanitární projekty křesťanského charakteru v chudých
zemích světa.
• Pracujeme jen z našeho sídla, v ČR
ani v zahraničí nemáme žádnou
pobočku.
• NMP je členem mezinárodního společenství International Needs (IN)
a náš program Dálková adopce
PLUS® i další podpora do zahraničí
probíhá v místních partnerských pobočkách této organizace, s výjimkou
Jižního Súdánu, kde spolupracujeme
s Episkopální církví
• NMP je také členem České evangelikální aliance, Křesťanské misijní společnosti a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Organizační
struktura
Zakladatelé:
Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar

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 databázového systému)

Zaměstnanci k 31. 12. 2019
• Mgr. Petr Horáček (výkonný ředitel)
• Daniela Horáčková
(provozní a projektová manažerka)
• Bc. Jiří Kubát (administrativní pracovník, částečný úvazek)
• Mgr. Jana Brdíčková (administrativní
pracovnice do 30. 4. 2018, dále velmi malý úvazek)
• Mgr. Ida Kadlecová (administrativní
pracovnice, částečný úvazek)
• Bc. Lenka Staňková, DiS.
(koordinátorka, částečný úvazek)
• Přepočtený počet zaměstnanců: 4

Pomoc
dobrovolníků
Velice děkujeme všem osmdesáti třem
dobrovolníkům, kteří nám pomohli svou
prací či poskytnutím služeb bezplatně
nebo jen za zlomek ceny.
ANNECA, spol. s. r. o. • Beneš Dalibor •
Bialońová Eliška • Bímová Veronika •
Bořil Pavel • Brodská Blanka, Ing. • Černá Milena • Daněk Vilém, Ing., Ph.D. •
Drahokoupilová Jitka • Dušáková Hana,
Mgr. • Ellice Jarmila • Evanová Jitka •
Fišerová Helena • Google Ireland Ltd. •
Grombíř Jan • Guryčová Sára, Bc. •
Haplová Vladimíra, Mgr. • Hermanová
Andrea • Hladilová Hana • Holas Lukáš • Hrůza Tomáš, Mgr. • Hudcová

Zuzana • Chrastinová Petra • Jandáková Natálie • Jesenský Pavol • Kabu
Vlasta • Karbulová Hana • Kavalcová
Vendula • Kinclová Johana • Klančíková Hana • Kolářová Zuzana • Kovaříková Patricie, Mgr., DiS. • Král Pavel,
Ing. • Krejčí Jiří • Kubíková Ludmila,
Ing. • Langová Eliška • Leština Ondřej • Lipenská Nikola • Ludínová Tereza • Ludvíčková Anna • Luzarová Kateřina • Marek Jiří • Marvánová Blanka,
Mgr., DiS. • Matysová Kamila • Motyková Kamila • Nováková Hana • Osouchová Violeta, Ing. • Pleva Jaroslav,
Ing. Mgr. • Rojar Libor, Mgr. • Sbor
Křesťanské společenství Praha • Schejbalová Hedvika • Sojmová Eliška • Soukupová Christina • Staňková Vanda •
Straková Petra, Mgr. • Svatáková Marcela, Mgr. • Svoboda Jan, Ing. • Svobodová Pavla, Bc. • Šerá Luisa • Šperlingová Lenka, Ing. • Šupík David, MUDr. •
Švehlovi Slavomila a Alois • Šviráková
Eva, Ing., Ph.D. • Toman Miloš, Ing. •
Trávníčková Květa • Tupcová Soňa •
Vaňková Anita, Mgr. • Vaňousová Alena, Bc. • Vévodová Nikol • Viktorin Jan,
Ing. • Viktorová Pavla • Vopálecká Michaela • Vožeh Otakar, Ing. • Zachová
Andrea • Zavadil Martin, MUDr. • Zeisbergerová Lenka

Služby se slevou nadaci
poskytli:
Jedlička Bohumil • Nykl Vladimír • PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A Société en Commandite par Actions • Říhovi Vlastimil a Dita • Western Union International Bank GmbH

Jsme Vám velmi vděční, významně jste se
podíleli na naší pomoci potřebným!
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Program Zdravá mládež
„Zaslechla jsem útržek rozhovoru učitelky a její asistentky:
‚Ty jo, mě úplně mrazí. Slyšela jsem to už loni, ale je to fakt síla.‘
Mluvily spolu v kabinetu během přestávky…
… Zaujalo mě to. Přijde mi, že na programech říkám úplně základní věci
pro malé děti: že je krásné být maminkou a tatínkem, mít se rádi a starat se
o malé křehké dítě už od té chvíle, kdy
je pouhou tečkou na ultrazvuku. Jak
to, že učitelku mrazí? Není to tím, že
my, dospělí lidé, jsme jaksi vykloubení z normálu a ztrácíme kontakt s obyčejnými pravdami, vloženými hluboko
do našeho srdce?“
Příběh z práce jedné lektorky vykresluje, oč v programu „Zdravá mládež“ jde.
Mnohdy nás zamrazí při pohledu na vlivy, jimž jsou dnes mladí lidé v ČR vystaveni. Program Zdravá mládež – služba křesťanských lektorů na českých
školách – je náš způsob, jak mladým

v ČR prakticky pomoci. Lektoři programu
působí ve školách v rámci primární prevence. Tento program probíhá od roku
1999 a stal se pro NMP srdeční záležitostí. Takto pomáháme dětem a mládeži
nastavit správně výhybky pro jejich život,
příležitost k zamyšlení, zdravé informace – a to vše formou, která je přijatelná
i srozumitelná. I Vy můžete umožnit našim dětem zažít na vlastní kůži něco obdobného – podporou tohoto programu.
Program „Zdravá mládež“ můžete
podpořit s variabilním symbolem 350
pomocí QR kódu při darování mobilem, dále pomocí karty přes formulář
Darujme.cz nebo platební bránu PayPal ze stránky www.zdrava-mladez.cz,
či běžným způsobem.

„… zkrátka jsem jen
chtěl poděkovat za to,
že mi to, že jsi před
sedmi lety přišel
k nám do třídy, dost
dalo. A celkově, co
děláš pro děti, je moc
fajn a nedá se to ničím
vyčíslit. Já se od té
doby v podstatě snažím být správný
kluk…“ (ohlas bývalého studenta po sedmi
letech)
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Tito lektoři
hovořili v roce
2019 k 73 900
mladých lidí
na školách v ČR
Eliška Zeisková,
Příbram

Filip Dvořák,
Hrádek nad Nisou

Ivo Neuvirt,
Ostrava

Jan Novák,
Liberec

Jana Coufalová,
Olomouc

Jana Řezníčková,
Plzeň

Jaromír Babka,
Sobotka

Jitka Kultová,
Plzeň

Kateřina Babková,
Sobotka

Marek Vicany,
Praha

Martin Růžička,
Litoměřice

Martin Stavjaník,
Zlín

Michal Malina,
Havířov

Monika Slunečková,
České Budějovice

Ondřej Svoboda,
Česká Třebová

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

Dar 500 Kč na náš účet s variabilním symbolem 350
umožní besedu pro jednu třídu.
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Hrádek
nad
Nisou
Liberec
Litoměřice

Sobotka

Hradec
Králové

Ostrava

Praha
Kolín

Olomouc

PŘÍBRAM

Plzeň
Klatovy

Havířov

Česká Třebová

doprovázely nečekaně příznivé okolnosti, které nám cenu jednoho výtisku snížily
na rovných 25 Kč.
Na financování se podíleli dárci z organizací iConnect International, iConnect Monaco, dále International Needs
z USA, Velké Británie a Nového Zélandu
a také dárci z ČR.

Letovice
Jindřichův
hradec
České
Budějovice

Zlín

Změny v týmu
lektorů
Od ledna 2019 podporujeme:

Rok 2019
v číslech:
• podpořili jsme 12 organizací
a 23 lektorů (6 z nich je OSVČ)
z devíti církví
• lektoři působili ve třinácti krajích
ČR a oslovili 73 900 dětí
• do návazných aktivit se zapojilo
2 764 mladých lidí
• příspěvky poskytnuté v programu
Zdravá mládež: 4 249 053 Kč

Informace
o použití darů
na tento program
Sto procent darů z ČR používáme
na podporu lektorů.

Soustředění
lektorů, září 2019
Patnáctého ročníku tohoto soustředění
se zúčastnilo 31 nadšených lidí, ochotných sdílet strasti i slasti lektorské praxe i osobních životů. Cílem soustředění
bylo načerpat životodárný „olej do lamp“
pro službu mladým. Na soustředění byli
tentokrát též dva členové správní rady
NMP.

Jeden z ohlasů účastníka:
„Vážím si, že mohu být součástí tohoto
programu. Dojímá mě, že se o mě někdo
stará, že mi fandí, že se za mě modlí.
Děkuji.“

Bible (Nové zákony) pro Zdravou
mládež

„Já jsem tak ráda,
že od Vás moje třída
slyší to samé, co jim
říkám já. Moc Vám
děkuji. A mohla bych
také dostat jednu Bibli?“ (ohlas učitelky)
Některé vzdělávací programy se dotýkají hodnot, navazujících na biblické texty.
Se souhlasem školy mohou někdy lektoři v případě zájmu nabídnout studentům
Nové zákony k rozebrání zdarma. V roce
2015 jsme proto připravili kapesní vydání Nového zákona v srozumitelném překladu a hezké úpravě. Byl o ně zájem
a po dvou letech jsme museli dotisknout
další. V dubnu 2019 nám z celkových
5000 kusů zbyla již jen hromádka třiceti posledních.
To už jsme ale připravovali další dotisk,
tentokrát rovných 6200 kusů. Vydání

Elišku Zeiskovou, která své letité zkušenosti z koordinace programu Zdravá mládež přetavila do lektorské práce
na Příbramsku.

Od září 2019 podporujeme
další dva nové lektory:
• Ondřeje Svobodu z České Třebové,
který pomáhá zdejšímu zkušenému
lektorovi Petru Kadlecovi zvládat mimořádný zájem škol.
• Kateřinu Babkovou, která posiluje lektorskou službu na Mladoboleslavsku.
Lektorskou práci v květnu 2019 opustil
Martin Růžička z Litoměřic. Svou věrnou
službou zanechal nesmazatelnou stopu
ve školách v regionu.
Více se o lektorech dozvíte na našich
stránkách www.zdrava-mladez.cz v části
Přehled lektorů.

Zhodnocení využití prostředků
v programu
Zdravá mládež
Službu lektorů sledujeme při návštěvách
v jejich činnosti na školách, případně
v následné práci. Lektoři nám poskytují 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
lektorů.
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Dálková adopce PLUS ®
a další pomoc do zahraničí
Mnozí rádi pomůžeme chudému dítěti ve světě k lepšímu životu.
V našem programu může dárce podpořit konkrétní dítě či studenta
v rozvojových zemích, aby mohli získat vzdělání.
Program Dálková adopce PLUS® jsme
zahájili v roce 1997.

V roce 2019 probíhal v sedmi
zemích:
v Bangladéši, Burkině Faso, na Filipínách, v severní Indii, Jižním Súdánu,
Nepálu a Ugandě. Díky dárcům z České republiky mohlo v roce 2019 chodit
do školy celkem 527 dětí.
Ve všech zemích kromě jedné spolupracujeme s organizací International Needs (IN). V Jižním Súdánu probíhá podpora prostřednictvím Episkopální církve
Jižního Súdánu.

Informace o použití darů na program Dálková
adopce PLUS ®:
1. Principem Dálkové adopce PLUS® je,
že jednu desetinu (10 %) daru používá NMP na podporu křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků v příslušné zahraniční zemi. V roce
2019 jsme takto podporovali práci
patnácti pracovníků v šesti zemích.

2. Část daru slouží v NMP na administraci projektu, zejména zajištění finančních toků a zpráv od podpořených.
A. V roce 2019 použila NMP 19 %
na provoz (správu) nadace.
B. V roce 2019 použila NMP 2,5 %
na „Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí“. Více najdete na www.mezinarodni-potreby.
cz v části Chci přispět > Finanční dary > Jakou část Vašich darů
použijeme na provoz (správu), kde
také uvádíme podrobněji důvody
a využití uvedených srážek.
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3. Z části z darů se dále financuje administrativa 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 „rezervního fondu“ popsané zde v části „Rezervní fondy pro
jednotlivé programy“ na str. 21.

prostředí domova a kvalitu poskytované
péče.
Od prosince 2019 jsme otevřeli podporu pro chlapce v dětském domově
Bethany v okrese Barisal na jihu Bangladéše. Jeho malí obyvatelé sem přišli z podmínek nepředstavitelné bídy.
Také jim je možno pomoci „adoptováním“ (pravidelnou podporou konkrétního
chlapce) či příležitostnými dary.

Fakta a statistika
roku 2019

Terénní duchovní
pracovníci

Země
Bangladéš
Burkina
Faso
Filipíny
Indie
Jižní
Súdán
Nepál
Uganda
Celkem

Podpořeno dětí

Podpora
z ČR od r.

37

2014

22

2017

96
65

2000
2011

28

2019

171
108
527

1997
2007

Bangladéš
Z vyprávění studentky
Sharley z Bangladéše:
„Vzděláním a vírou se můj život úplně
změnil,“ říká Sharley. „Narodila jsem se
do buddhistické rodiny, je nás osm sourozenců. Po otcově smrti byla naše rodinná situace zoufalá. Jsem tak vděčná svému zahraničnímu dárci, že mě
podporoval a povzbuzoval až po vysokou školu.“
Díky Vám, dárcům, mohlo v roce 2019
pokračovat v základní školní docházce
30 bangladéšských dětí z chudých rodin,
které žijí ve slumech.
Pravidelnou podporu má díky dárcům z ČR také 7 dívek v dívčím dětském
domově Savar v hlavním městě Dháka.
Další občasné dary pomáhají zlepšovat

Podporovaný pracovník Ratan má svou
základnu v jednom dětském domově,
kde poskytuje duchovní podporu. Najde si však čas i na návštěvy v širším okolí jako někdo, kdo naslouchá, modlí se
za potřebné a je-li vítán, hovoří s nimi
o Kristu. Vypráví:
„Navštívil jsem mnoho lidí, kteří trpí
různými nemocemi. V našem okolí jsou
staří lidé, kteří z různých důvodů nemohou chodit ven a nemají žádné blízké
příbuzné, kteří by se o ně starali. Za poslední dva měsíce jsem navštívil 28 pacientů a pět domácností starých lidí,
o které nemá kdo pečovat. Modlili jsme
se spolu a povídali si o každodenním životě. Žijí velmi osaměle.“

Burkina
Faso
Z vyprávění Sity,
studentky střední školy:
„Jsem nejstarší ze čtyř sourozenců. Náš
otec zemřel. Maminka nemá po otcově smrti žádný příjem, tak nabízí v okolí
různé pomocné práce výměnou
za jídlo.“
Čeští dárci v roce 2019 podpořili ve vzdělávání ve „Škole Dobré zprávy“ ve městě Bobo-Dioulasso již 22 dětí.
Rok předtím jich bylo jen 12! Škola IN
má své budovy v chudinské čtvrti a je
tak dobře přístupná i dětem, jako je Sita.

Škola je křesťanská, nabízí však vzdělání
všem dětem bez rozdílu vyznání.
Organizace IN provozuje kromě školy
ještě zdravotní středisko se službami určenými i těm nejchudším.

Terénní duchovní
pracovníci
Naše pomoc pro Burkinu Faso opět
vzrostla a od září 2019 podporujeme již
prvního duchovního pracovníka, pana
BD (z bezpečnostních důvodů neuvádíme jméno). Pochází z muslimské rodiny
a domníval se, že když dosáhne dobré
pozice jako zdravotník, bude to pro jeho
život skvělé. Na modlitbách však přijal
povolání k duchovní službě. Vystudoval
biblickou školu a slouží poselstvím evangelia lidem v rostoucím městě Bobo-Dioulasso a okolí. V roce 2019 jej slyšelo
více než 3 500 lidí.

Filipíny
Díky tomu, že Vám není lhostejný život
lidí v méně pokojných a rozvinutých částech planety, mohli jsme v roce 2019 darovat naději na lepší budoucnost celkem
96 dětem na Filipínách. Dětem se kromě vzdělání dostala praktická i duchovní
péče a pomoc při živelných pohromách.
Díky dlouhodobé podpoře dárců z ČR
dokončila studentka Melanie na jaře
2019 bakalářské studium masové komunikace na univerzitě v Marikině. Jako první absolvent v rodině se těší, že bude rodičům moci pomáhat platit vzdělání čtyř
mladších sester. Jejím snem je stát se
reportérkou.

Terénní duchovní
pracovníci
V roce 2019 jsme podporovali 3 pracovníky: Alfreda Capuse, Francisca Bonita
a Joselita Apoyu. Typická pro duchovní práci na Filipínách je častá služba
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policistům či pracovníkům veřejné správy. Joselito Apoya se jako bývalý kriminálník, jehož život změnila víra v Krista,
věnuje hojně právě policistům, ale i vězeňským dozorcům a také vězňům. Říká:
„Každý týden sloužíme ve dvou věznicích – první je Masbate City Jail se
190 vězni a druhá je Masbate Provincial Jail s téměř 300 vězni.“

Indie
Nihal býval studentem podporovaným
dárcem z ČR. Dnes pomáhá doučovat děti ze slumu v centru Prayas, které provozuje IN v Dehradunu. Může
tak mladším kamarádům předávat svou
zkušenost:
„Říká se, že pokud je kořen silný, vydá
strom dobré ovoce a program Dálková adopce PLUS® posiluje kořeny dětí.
Moje kořeny jsou silné díky lásce a podpoře mých dárců.“
Čeští dárci podporovali v roce 2019 v Indii 65 dětí, většinou z rodin nepálských
přistěhovalců, kteří zde bojují o holou
existenci. Děti nacházejí v centru Prayas
zázemí, přijetí a cenné doučování. Jsou
pro ně připraveny také hry, sporty, zpěv,
tanec a různé osvětové programy.

Terénní duchovní
pracovníci a Centrum Prayas
„Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.“
Tento verš z biblické knihy Přísloví
(15,22) je vodítkem pro život paní Soni
(z bezpečnostních důvodů neuvádíme
skutečné jméno), jejíž terénní duchovní práci podporujeme. Říká: „Vždy jsem
Boha prosila, aby mi pomohl být nápomocná potřebným… Vždy se snažím,
abych vyslechla a porozuměla situaci
dané osoby, než jí něco poradím.“
Paní Soňa k tomu má příležitost při
hojných návštěvách rodin podporovaných dětí. Pořádá také pravidelná setkání
„náctiletých“ ve svém domě k modlitbám

i sdílení o životě. Vede Centrum Prayas,
v němž děti nacházejí potřebné doučování i duchovní podporu.

kurz by zde dostali lidé, kteří touží sloužit
duchovně druhým, ale nemohou si dovolit drahé studium.

Indie: podpora
studentů biblických škol

Pilotní projekt Jižní
Súdán

Darovat jsem se rozhodla proto, abych
naučila své děti dávat
ze svých peněz
na potřebné.

V roce 2019 jsme zahájili pilotní roční
podporu vzdělání dětí v Jihosúdánské
republice, těžce zpustošené občanskou
válkou.
Ke spolupráci v tomto nejmladším státu světa, kde převažuje křesťanství, nás
přizval respektovaný Spolek pro Jižní Súdán (SPJS). Během pilotního roku prověříme, zda zde bude možno realizovat
Dálkovou adopci PLUS®.
Začali jsme tu 28 dětí podporovat
ve studiu; z toho darů od SPJS 20 dětí
a z našich rezerv 8 dětí. Nazpět dostáváme zprávy dětí dle našich obvyklých
standardů. Počátky spolupráce nebyly
snadné, ale usilovně pracujeme na odstranění nedostatků. Velmi si přejeme
pomáhat lidem této velice zkoušené
země, kde hlad je častou zkušeností. Zatím to vypadá nadějně. O možnosti se
případně zapojit Vás budeme informovat.

Tento program probíhá od roku 1997.
Není zařazen do Dálkové adopce PLUS®
a NMP v něm nepoužívá žádnou část
z darů na financování křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků.
Mnoho lidí v sousedním chudém a tradičně hinduistickém Nepálu slyšelo poselství Bible a obrátilo se ke křesťanství.
Nezřídka se první, kdo ve vesnici uvěří,
stává pro ostatní pastorem.
Vaše podpora umožňuje mnohým nepálským křesťanům se na duchovní službu svému národu připravit a vzdělat se
na biblických školách v severoindickém
Dehradunu.
Jeden křesťanský služebník může během svého života pomoci tisícům dalších lidí.
Můžete se na tom podílet a podpořit studium jednoho budoucího služebníka jedné z nejrychleji rostoucích
církví na světě. Informace najdete na
www.mezinarodni-potreby.cz v části Další projekty > Nepálští studenti biblických
škol v Indii.
Čeští dárci v roce 2019 podporovali
24 studentů.
Bisarjan a jeho žena promovali na jaře
2019 na biblické škole. Vrátili domů
do Nepálu, kde Bisarjan slouží jako
správce sboru, vyučuje a káže. Organizuje s manželkou setkávání pro mládež
a tábory pro děti. Přejí si otevřít Biblické
přípravné centrum. Krátkodobý biblický

Nepál
Čeští dárci podpořili v roce 2019 nejvíce
dětí z Nepálu: celkem 171.
V listopadu 2019 navštívil naši kancelář pan Pranesh Shrestha, koordinátor
dálkové adopce z Nepálu, se svou manželkou Smriti, kteří byli v Evropě na pozvání přátel. Vzácnou příležitost probrat
osobně otázky spolupráce jsme využili
naplno. Projednali jsme zejména způsob podpory nadaných dětí, které usilují o studium vysoké školy, a věříme, že
jsme učinili významné kroky pro budoucnost mnohých z nich.
Že je pomoc stále potřeba, ilustruje vyprávění Sagun, dívky podporované dárcem z ČR:
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1. V Jižním Súdánu je po desetiletích války příměří.
Země je rozvrácená a plná sirotků, kteří potřebují
pomoc, aby měli naději na lepší budoucnost.
Z archívu „Spolku pro Jižní Súdán“, použito
s laskavým svolením.
2. Děti podporované v dálkové adopci na Filipínách
vyrůstají ve špinavých a přelidněných slumech.
3. V Nepálu podporujeme duchovní a sociální
službu šesti terénních pracovníků.
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„Jsem prostřední mezi dvěma bratry. Tatínek nám zemřel. Při zemětřesení
v roce 2015 jsme přišli o dům a chlívek
pro zvířata. Nyní s maminkou a bratry
bydlíme v dočasném přístřešku z plechu, bambusu a hlíny. Maminka vydělává jako služebná a přestože je její
příjem velmi malý, my všechny tři děti
chodíme i díky podpoře do školy.“

Pomozte s námi
zajistit vzdělání
a duchovní osvětu
těm nejchudším.

Terénní duchovní
pracovníci
„Nepál zažil, jak od revoluce v roce
1951 přicházela a odcházela různá nařízení, ústava byla přepsána v letech
1959, 1962, 1990 a naposledy v roce
2015. Křesťanství však zůstávalo stále živoucím elementem. Nicméně společnost na nás vždy pohlížela přinejmenším s určitým stupněm podezření
a dosud nikdy neudělila praktikujícím
křesťanům plnou náboženskou svobodu,“ napsal náš nepálský koordinátor.
Uprostřed této země se silnými kořeny
hinduismu jsme v roce 2019 podporovali i nadále službu mužů Leka a Bipina,
žen jménem Jasmaya, Dambar a Mary,
a od září nově i mladého Raje.

„Pocházím z devítičlenné rodiny, jsme
čtyři bratři a tři sestry. Otec nás opustil, když mi bylo 7 let. Brzy jsem přestal
chodit do školy a začal jsem hrát fotbal. Přidal jsem se ke křesťanskému fotbalovému klubu a díky tomu jsem se
setkal s Kristem. Nyní pracuji v technickém týmu klubu. Rád bych se ale vrátil do školy a začal studovat strojírenství
elektroniky.“

Terénní duchovní
pracovníci
Tři pracovníci, podporovaní od nás
v roce 2019 – John Richard Mubiru,
Emmanuel Kumalirira a Stephen Bamulabiire – vytrvale slouží lidem uprostřed
duchovní temnoty pověr a hmotné bídy.
Zde je několik útržků ze zpráv těchto statečných lidí:
„Několik alkoholiků a čarodějníků
se obrátilo. To velmi posílilo víru věřících…“
„Pořádali jsme noční modlitby s účastí 160 lidí.“
„Chodíme dům od domu a mluvíme
s lidmi o Kristu.“

Zhodnocení využití
prostředků
Ze všech programů v zahraničí získáváme čtyři pravidelné zprávy o každém podporovaném za rok.
Pokud nastane situace, kdy dary nelze využít pro podpořené osoby, dárcům
vždy nabízíme jejich jiné využití podle
volby dárce či vrácení poskytnutých darů.
Nemůžeme pomoci všem potřebným
na světě. Díky Vám však můžeme pomoci alespoň jednotlivcům. Děkujeme
všem dárcům za jejich důvěru a věrnost.
Pojďte do toho s námi! Informace o adopci dětí na dálku najdete na
www.mezinarodni-potreby.cz v části
Chci přispět > Adopce.

Díky Vám mohu
doufat v lepší zítřek.

Uganda
Ugandské rodiny jsou postižené chudobou, virem HIV a mnoha jinými tragédiemi. Naši dárci podporují v Ugandě hned
po Nepálu největší počet dětí v programu Dálková adopce PLUS®. V roce
2019 to bylo 108 dětí. Mnohé z nich
jsou úplní či částeční sirotci.
Začátek příběhu tohoto chlapce je velmi typický. Ale jeho životní nasměrování
se změnilo a přejeme mu mnoho zdaru
do dalších kroků:

Čeští dárci podporovali v roce 2019 v Indii 65 dětí, většinou z rodin nepálských
přistěhovalců, kteří zde bojují o holou existenci.

Výroční zpráva za rok 2019 | 13

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.
S prosbou o příspěvek oslovujeme současné či minulé dárce, partnery a zájemce o naši činnost.

Vánoční
sbírka 2018
Do sbírky pořádané od 1. 11. 2018
do 31. 1. 2019 nám v roce 2019 dárci
přispěli dary ve výši 82 371 Kč. Celkový
příjem této sbírky byl 320 374 Kč (včetně části darované v roce 2018). Do sbírky se zapojilo 84 dárců, z toho 76 fyzických osob, 6 církevních společenství
a 2 firmy. Všem velice děkujeme!

Vánoční
sbírka 2019
Vánoční sbírka 2019 měla šest témat:
pomoc české mladé generaci, dvojí pomoc chudým lidem v Bangladéši, rodinám v Indii, Nepálu a Ugandě.
Od 16. 10. 2019 do 31. 12. 2019
jsme od dárců dostali 334 848 Kč,
z toho 39 700 Kč pro ČR, dohromady 119 165 Kč pro Bangladéš,
10 552 Kč pro Indii, 90 690 Kč pro Nepál a 74 741 Kč pro Ugandu. Sbírka pokračovala až do 31. 1. 2020.

Celý výsledek Vánoční sbírky 2019
včetně části získané na začátku r. 2020
najdete na www.mezinarodni-potreby.cz
v části Další projekty. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost
mnohým!

Využívání
všech prostředků
na podporu
do zahraničí:
Využívání probíhá dle vnitřních standardů organizace International Needs.

Podpora českých
mezicírkevních organizací
Administraci těchto projektů plně hradíme z vlastních prostředků
nadace mezinárodní potřeby.
Podpora Křesťanské misijní společnosti (KMS)
Program založený na zdvojování darů
od osobních dárců probíhá již od roku
2011. Nadace v něm zdvojnásobuje
dary, které jí dárci pošlou pro podporu KMS, do výše ročního limitu. Limit je
tvořen částkou 30 000 Kč, které NMP
poskytla z vlastních zdrojů, a dary, které dárci poskytnou nadaci pro navýšení
uvedeného limitu.

Dary nad tento limit jsme poskytli
KMS v plné výši bez zdvojnásobení.

Podpora Evangelikálního teologického semináře
(ETS)
Tuto podporu jsme zahájili v roce 2015.
Dary dárců zaslané nadaci na tento účel
předáváme v plné výši ETS.

Využití
prostředků:
Podpořené organizace využily nadační příspěvky k financování svých aktivit
v souladu s jejich posláním.

Podporujte s námi
potřebné.
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1. Lektoři Šimon Velkoborský a Martin
Stavjaník pozorně poslouchají zajímavý
program na Soustředění lektorů.
2. Děti při programu lektorky Jany
Řezníčkové hledají odpověď na otázku
„Jak jsem vůbec přišel na svět?“
3. Lektor Marek Vicany s kapelou High
Vibes při programu o přátelství. Děti
na jejich koncerty vždy ještě dlouho
vzpomínají.
4. Lektor Martin Stavjaník působí ve Zlíně.
Jeho programy jsou osvědčené
a oblíbené.
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Finanční a ekonomické
údaje za rok 2019
Údaje jsou uvedeny bez desetinných míst.
Stručný souhrn příjmů a výdajů v Kč
Příjmy (Výnosy bez prodeje dlouhodobého majetku)
Výdaje (Náklady bez zůstatkové ceny prodaného dlouhodob. majetku)
Z toho poskytnuté nadační příspěvky
Z toho poskytnuté nadační příspěvky v ČR
Výsledek hospodaření (příjmy mínus výdaje)

Dary od dárců
z ČR na všechny
programy v Kč
Pomáháme díky Vašim darům. Na příjmech NMP se částkou 8,18 milionu
Kč podílelo 820 dárců z ČR. Děkujeme
za Vaši věrnou podporu. V roce 2019 se
k potřebným v ČR i zahraničí dostala dosud nejvyšší podpora v historii NMP.

7 879 748

2017

8 104 684

2019

2018

11 399 861
11 490 830
8 546 281
4 451 732
-90 969

11 070 371
10 740 894
7 922 381
4 327 148
329 477

8 183 544

Jednou jsme byli
na návštěvě v rodině,
která je bezdětná,
ale na lednici mají dvě
fotky dětí. Na můj dotaz odpověděli, že jsou
to jejich adoptivní
děti v Nepálu.
2018

2019

Výdaje (náklady)
Poskytnuté příspěvky – program Zdravá mládež v ČR v Kč
Příjemce, jméno podpořené osoby a místo jejího působení*
Elim Letovice o.p.s. (Bc. Pavel Kotouček)
Hope4kids, z.s., Praha (Mgr. Ing. Karla Mihatschová, Trutnov)
Hope4kids, z.s., Praha (Ida Pencová, DiS., Kolín)
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou (Bc. Patrik Müller)
Ing. Kadlec Petr, DiS., OSVČ, Česká Třebová
Maják o.p.s., Liberec (MgA. Filip Dvořák)
Maják o.p.s., Liberec (Ing. Václav Jiřiček)
Maják o.p.s., Liberec (Bc. Jan Novák)
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s., Praha (Radek Hejret)
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s., Praha
(Mgr. Monika Slunečková, České Budějovice)
NA HRADECKÉM KOPEČKU, z. s., Hradec Králové (Bc. Petra Stránská)
Národní iniciativa pro život, o.p.s., Plzeň (Bc. Jitka Kultová)
Národní iniciativa pro život, o.p.s., Plzeň (Mgr. Jana Řezníčková)

2019

2018

228 000
0
0
0
298 614
241 640
90 000
277 700
286 000

258 400
1 400
2 950
17 100
263 868
240 632
29 000
245 966
313 000

94 800
161 000
181 700
98 900

94 800
193 200
153 200
27 600
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Příjemce, jméno podpořené osoby a místo jejího působení*
Pavučina o.p.s., Ostrava (Ivo Neuvirt)
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kolíně (Radek Pospíšil)
Růžička Martin, DiS., OSVČ, Litoměřice
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci (Mgr. Jana Coufalová)
Sbor Křesťanské společenství Klatovy (Šimon Velkoborský)
Slánka, z.s., Mladá Boleslav (Jaromír Babka)
Slánka, z.s., Mladá Boleslav (Kateřina Babková)
B.Th. Radim Strojek, OSVČ, Jindřichův Hradec
Mgr. Svoboda Ondřej, OSVČ, Česká Třebová
Unie Kompas, o. s., Zlín (Mgr. et Bc. Martin Stavjaník)
Vicany Marek, OSVČ, Praha
YMCA Olomouc (Mgr. Pavel Slepička)
Zeisková Eliška, OSVČ, Příbram
ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, Havířov (Michal Malina, DiS.)
Příspěvky fyzickým osobám v částce nižší než 10 000 Kč**
Nové zákony***
Celkem

2019

2018

205 200
193 200
140 000
138 000
138 500
276 000
55 200
138 000
67 100
244 400
269 486
0
53 700

197 700
193 200
329 650
109 200
148 130
276 000
0
138 000
0
236 000
269 154
19 361
0

240 500

276 000

92 360

66 974

25 350

20 475

4 235 350

4 120 960

*
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.

4 400 000

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

4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000

2017

Další poskytnuté příspěvky v ČR v Kč
Ing. Kadlec Petr, DiS., OSVČ, Česká Třebová*
Podpora mezicírkevních organizací: ETS, Praha
Podpora mezicírkevních organizací: KMS, Praha
Příspěvky ke krytí nákladů na soustředění lektorů programu Zdravá mládež
Celkem

2018

2019

2019

2018

89 616
11 650
91 872
23 244
216 382

84 845
53 000
49 915
18 428
206 188

2019

2018

103 461
182 495
147 720
89 720
619 945
429 417

97 243
139 893
101 623
53 497
647 532
399 572

* 	Příspěvek z darů od osobních zahraničních dárců lektora Ing. Petra Kadlece, DiS.

Poskytnuté příspěvky do zahraničí v Kč
Členský příspěvek International Needs (IN)*
Dálková adopce PLUS® Bangladéš, děti ze slumů
Dálková adopce PLUS® Bangladéš, Dětský domov Savar
Dálková adopce PLUS® Burkina Faso
Dálková adopce PLUS® Filipíny
Dálková adopce PLUS® Indie
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Poskytnuté příspěvky do zahraničí v Kč
Dálková adopce PLUS® Jižní Súdán
Dálková adopce PLUS® Nepál
Dálková adopce PLUS® Uganda
Podpora nepálských studentů biblických škol v Indii
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky)
Terénní duchovní pracovníci na Filipínách
Terénní duchovní pracovníci v Bangladéši, Dětský domov Savar
Terénní duchovní pracovníci v Bangladéši – slumy
Terénní duchovní pracovníci v Burkině Faso
Terénní duchovní pracovníci v Indii a Centrum Prayas
Terénní duchovní pracovníci v Nepálu
Terénní duchovní pracovníci v Ugandě
Celkem

2019

2018

124 420
910 387

0
862 087

687 125
248 687
164 027
76 037
16 298
27 659
9 304
47 021
135 794
75 033
4 094 549

657 630
188 129
98 465
78 561
11 206
24 097
0
44 518
120 460
70 720
3 595 233

* 	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 2019 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
Náklady na zajištění správy nadace*
Náklady na zajištění vlastní činnosti**
Náklady Dálková adopce PLUS® ***
Výdaje na správu nadačního kapitálu (jmění)****
Výdaje v souvislosti s investicemi nad. kapitálu a pronájmy
Celkem

2019

2018

1 358 933
679 666
543 573
350 226
12 150
2 944 548

1 466 328
516 954
525 701
297 530
12 000
2 818 513

*
Správa nadace zahrnuje nutné administrativní činnosti související s poskytováním nadačních příspěvků, zajištění zdrojů apod.
** 	Vlastní činnost 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).
**** 	Náklady spojené se správou a opravami nemovitostí, z nichž pramení výnosy nadačního kapitálu.

Komentář k nákladům na správu a ostatním nákladům nadace:
Na svou činnost nedostáváme dotace
ze státního rozpočtu ČR. Správa (provoz) nadace je hrazena z určitého podílu všech příjmů a darů, které NMP získá.

Nadace užívá kancelářské prostory
s nájemným 37 170 Kč ročně. Provoz
nadace zajišťovalo 6 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu: 4.
Na dohody o provedení práce bylo
vyplaceno čtyřem osobám celkem
112 420 Kč. Kromě výdajů na úklid
kanceláře jde zejména o částky vyplacené pracovníkům s malým pracovním
úvazkem.
Účetnictví a audit je zajištěno externě;
v roce 2019 jsme za tyto služby vydali
101 882 Kč.

Nadace nepodnikala žádné osvětové či fundraisingové kampaně. Součet
mzdových a ostatních osobních nákladů
zaměstnanců tvořil 62,16 % celkových
provozních nákladů. Na inzerci jsme vydali 84 397 Kč. K hromadné e-mailové komunikaci používáme službu firmy
ECOMAIL.CZ, s.r.o.; služba byla předplacena v předešlém roce.
Činnost všech členů statutárních orgánů (správní a dozorčí rady) je dobrovolnická.
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1. V Burkině Faso není neobvyklé, že se křesťané
modlí za uzdravení nemocných. Dívka na snímku
byla 13 let slepá a po modlitbě opět vidí.
2. Organizace International Needs v Ugandě pečuje
i o zdraví podporovaných dětí. Takto vypadaly
záchodky pro celou školu před vybudováním
nových.
3. Díky Vám, dárcům, mohlo v roce 2019
pokračovat v základní školní docházce
34 bangladéšských dětí z chudých rodin,
které žijí ve slumech.

Výroční zpráva za rok 2019 | 19

Příjmy (výnosy)
Děkujeme, že jste v roce 2019 byli s námi !
Souhrn příjmů v Kč
Souhrn příjmů
Z toho dary
Z toho dary z ČR
Z toho dary ze zahraničí

Chtěli jsme dát šanci
někomu, kdo nemá
tak dobré možnosti
získat vzdělání, jako
mají naše děti. Pro
nás i naše děti byla
dálková adopce dobrá
a po všech stránkách
prospěšná zkušenost.

2019

2018

11 399 861
9 944 295
8 183 544
1 760 750

11 070 371
9 585 439
8 104 685
1 480 754
Výnosy
nadačního
kapitálu:
12 %
1 394 652 Kč

Příjmy
nadace
Dary z ČR:
8 183 544 Kč
72 %

Dary pro Zdravou mládež v Kč
Dary z ČR na program Zdravá mládež
Dary z International Needs na program Zdravá mládež
Dary ze zahraničí mimo IN na program Zdravá mládež*
Celkem

Dary
ze zahraničí:
16 %
1 760 750 Kč

2019

2018

2 647 814
1 142 437
181 062
3 971 313

2 719 690
1 006 965
204 759
3 931 414

* 	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
Dálková adopce PLUS® Bangladéš, děti ze slumů
Dálková adopce PLUS® Bangladéš, Dětský domov Savar
Dálková adopce PLUS® Burkina Faso
Dálková adopce PLUS® Filipíny
Dálková adopce PLUS® Indie
Dálková adopce PLUS® Jižní Súdán
Dálková adopce PLUS® Nepál
Dálková adopce PLUS® Uganda
Podpora nepálských studentů biblických škol v Indii
Příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky)
Terénní duchovní pracovníci v Nepálu
Terénní duchovní pracovníci v Ugandě
Celkem

2019

2018

211 675
209 961
136 400
870 178
535 770
80 000
1 433 181
1 142 745
311 700
343 019
0
3 133
5 277 762

215 720
159 850
84 200
1 041 961
549 560
0
1 428 136
1 171 775
254 300
226 310
24 000
0
5 155 812
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Další dary v Kč

2019

2018

11 650
64 622
99 500
82 197
63 971
373 280
695 219

53 000
34 915
79 000
62 268
0
269 029
498 213

2019

2018

60 914
1 394 652
1 455 566

62 847
1 422 085
1 484 932

Dary z ČR na podporu mezicírkevních organizací: ETS, Praha
Dary z ČR na podporu mezicírkevních organizací: KMS, Praha
Dary z ČR na podporu pracovníků nadace
Další dary z ČR na jiné účely
Další dary ze zahraničí mimo IN na jiné účely
Další dary z International Needs na jiné účely
Celkem

Další příjmy v Kč
Úroky, tržby, náhrady
Výnosy nadačního kapitálu (jmění)
Celkem

Doplňující údaje
a výrok auditora
Výpočet dodržení
max. limitu
výdajů na správu
nadace:
V roce 2019 činily náklady na správu nadace 4,46 % z nadačního kapitálu (účet
901) ke dni 31. 12. 2019. Tímto bylo
splněno kritérium stanovené ve statutu
nadace (maximálně 9 % z nadačního
jmění k 31. prosinci příslušného roku).
Původní kritérium pro náklady na správu nadace – max. 35 % z poskytnutých
nadačních příspěvků – bylo taktéž splněno a náklady na správu nadace v roce
2019 činily 15,90 % poskytnutých nadačních příspěvků.

Každý člověk má svůj
příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou
součástí.

Kolik % z Vašich
darů používáme
na provoz
Kromě zákonného kritéria uvedeného
výše si interně sledujeme naše provozní
výdaje způsobem, který nám zákon neukládá, ale je přesný a průhledný. Správní rada rozhoduje, jaké procento z přijatých darů smí nadace použít pro svůj
provoz.

Z darů z ČR
jsme účtovali
na provoz:
• z darů na program Zdravá mládež
a na další programy v ČR: 0 %;
• z darů na pomoc po živelných katastrofách do zahraničí: 8 %;
• z darů na podporu do zahraničí:
19 %.

Výrok ze Zprávy
nezávislého
auditora

Celá zpráva auditora
obsahující i účetní závěrku je součástí „Výroční zprávy 2019“
zveřejněné na našem
webu v části O nás >
Výroční zprávy.
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Mezinárodní potřeby (dále
také „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019,
výkazu zisku a ztráty za rok končící
31. 12. 2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce
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jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Nadace Mezinárodní potřeby k 31. 12. 2019 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2019 v souladu
s českými účetními předpisy.“

V České Třebové dne 30. 3. 2020
Ing. Libor Balvín, jednatel společnosti
BD AUDIT, s. r. o.
Vocelova 342, Kutná Hora

Zákonné povinnosti a kontrolní
mechanismy
Z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
vyplývají nadacím povinnosti a kontrolní mechanismy, které jejich hospodaření

činí maximálně transparentní. Hospodaření nadace podléhá kontrole vlastních
nadačních orgánů (správní rada, dozorčí rada) i vnějších (auditor, rejstříkový
soud, finanční úřad).

Rezervní fondy
pro jednotlivé
programy
Pro každou zemi a každý program NMP
spravuje rezervní fondy. Do zahraničí
odesíláme pro každou podporovanou
osobu pevnou částku v dolarech dle rozpočtu odsouhlaseného s partnerskou zahraniční organizací. Z rezervních fondů
vyrovnáváme kurzové výkyvy a platíme
podporu dětem, jejichž dárce skončil,
dokud se najde nový dárce.
Když dítě předčasně odejde z programu, někteří dárci ponechají nevyužitou
částku svých darů pro tvorbu rezervních
fondů.
Podporu nové osoby ve skupině
terénních duchovních pracovníků

obvykle zahajujeme až tehdy, nastřádá-li se na příslušném fondu potřebná
rezerva.
Je-li některý fond po 3 roky ve ztrátě,
NMP jej dotuje z vlastních prostředků.
Když jeho hodnota stoupá, NMP podpoří více dětí, které dosud nemají dárce.
Rezervní fondy tvoříme maximálně
do výše tříměsíčních nákladů konkrétního programu; této hranice v průměru dosáhly již v roce 2018 a stejně tak je tomu
i v roce 2019.
Od roku 2018 nadace zavedla tzv. „vyrovnávací koeficient“, kdy správní rada
smí rozhodnout o převodu až 5 % z ročního přírůstku rezervního fondu v jedné zemi do rezervního fondu jiné země.
V roce 2019 byly takto upraveny stavy
fondů souhrnnou částkou 226 497 Kč.

Děti jsou jako různé
druhy květin a dohromady dělají z tohoto
světa krásnou
zahradu.

Nadační kapitál (jistina),
vlastní majetek a závazky
Nadační kapitál je majetkem nadace, který ze zákona není určen
ke spotřebování, ale k investování za účelem výnosů. Jeho výnosy
(úroky, nájemné) patří do příjmů nadace, určených k běžnému použití.
V roce 2019 tvořily výnosy nadačního
kapitálu 12,2 % všech příjmů nadace.
Většinu nadačního kapitálu (přes
99 %) daroval Nadaci Mezinárodní potřeby český stát, když po revoluci podpořil vybrané nadace zlomkem výnosů privatizace státního majetku.
Výše nadačního kapitálu zapsaného
v nadačním rejstříku: 30 143 500 Kč.
Do nadačního rejstříku se povinně zapisuje výše nadačního kapitálu, nikoliv
způsob uložení.

Všechny údaje uvedené v této Výroční zprávě dávají
úplný a přesný obraz o majetku 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 závěrky a podrobný výčet majetku, který tvoří nadační kapitál,
jsou veřejně přístupné v nadačním rejstříku
na www.justice.cz (Veřejný rejstřík).
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1. Nově můžete podpořit chlapce v dětském domově Bethany
v Bangladéši – pravidelnou podporou konkrétního dítěte,
či občasnými dary.
2. Také v roce 2019 čeští dárci podpořili nejvíce dětí
z chudičkého Nepálu, celkem 171.
3. Obyvatelé Jižního Súdánu se těší z období příměří. Zdejší děti
potřebují pomoci se vzděláním, aby mohly vyjít z bludného
kruhu chudoby a negramotnosti. Z archívu „Spolku pro Jižní
Súdán“, použito s laskavým svolením.
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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.

Dárci
darů do
10 000 Kč
Dary do výše 10 000 Kč tvoří velmi podstatnou část příjmů a jsme za ně upřímně vděčni. V roce 2019 tvořily souhrnně
částku 3 422 711 Kč. Protože zde kvůli rozsahu neuvádíme jmenný seznam
těchto 626 dárců, všem dárcům o to
více děkujeme.

Dárci
darů nad
10 000 Kč
V souladu s občanským zákoníkem uvádíme v seznamu níže dárce darů nad
10 000 Kč.

Fyzické osoby
a kolektivy:
Dary od 10 001 do 50 000 Kč:
Balabán Filip
Barda Michal, Ing.
Bartošková Věra, PhDr.
Beranová Romana
Bischofová Alena
Bok Jan

11 160
23 060
25 000
12 666
19 200
13 950

Boszczyková Lydie, Ing.
Brdíčko Jakub, Mgr.
Bulušek Ondřej
Černý Zbyněk, MUDr.
Česenek Radomír
Česenková Jitka
Činčala Jaroslav
Činčalová Monika
Čižmářová Pavla
Čmelík Pavel
Dedková Svatava, MUDr.
Dombrovský Andrej
Drábek Mojmír
Dušek Daniel
Ebenstreitová Ladislava
Eleder Pavel, Mgr.
Eremiáš Jiří
Fastová Eva
Fifik Ján
Frček Miroslav
Garza Matthew a Markéta
Gazdová Pavla
Granát Daniel
Gurňáková Jana
Haas František
Hein Joep
Hlávková Jiřina
Hoferek Aleš
Horáček Petr, Mgr.
Horecký Jiří, Ing.
Hořínková Regina
Hrádek Jiří
Charvát Aleš
Chlebovský Lukáš
Ivanovi Andrea a Radko
Janoušek Josef
Janovský Pavel, MUDr.

20 000
14 938
19 800
24 000
14 800
14 800
20 000
14 100
17 600
18 076
15 600
10 400
22 000
19 200
14 600
29 600
15 200
10 600
40 000
12 000
26 790
10 400
15 000
15 420
27 600
14 400
13 500
10 380
16 900
15 460
15 600
20 000
22 800
24 000
14 100
25 200
20 300

Jíra Radek
Kadlec Petr, Ing., DiS.
Kallus Mojmír, RNDr.
Klement Petr, MUDr.
Koňař Václav
Korčáková Veronika
Kotouček Dušan
Kotrla Jan
Krátký Jaromír
Kriegel Jan
Kroutilová Petra
Krystyn Jan, Ing.
Kubiena Vilém
Kubíková Ludmila, Ing.
Kunešová Blanka
Laifr David
Lauko Michael, Ing.
Láznička Filip, Bc.
Lindauerová Markéta
Lipovský Petr, Ing.
Maňásek Zdeněk
Melzerová Lenka
Mikeš Radim
Mikolajczak Mariola, Ing.
Moša Pavel
Mrózek Benjamin
Müller Jaroslav
Müller Patrik, Bc.
Navara Jan
Navrátil Ctirad
Navrátilová Eva
Němeček Milan
Němečková Klára
Nešetřilová Olga
Niedermertl Luboš
Novák Dalibor
Nováková Kateřina

12 000
10 850
48 000
17 400
11 600
10 600
13 500
41 600
12 000
12 000
12 000
12 160
22 800
19 200
18 894
11 558
43 040
12 600
10 100
12 000
11 000
10 800
12 000
16 900
17 400
24 000
10 200
24 500
10 558
12 000
14 400
15 400
10 320
22 000
12 000
15 600
19 200
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Novozámský Adam
Oktábec Jiří
Ortiz Lucie, Mgr.
Osouchová Violeta, Ing.
Papež Bedřich
Petras Michal
Podloucká Regina
Popovský Michal
Popovský Petr
Potočková Štěpánka
Pražák Jan
Procházka Marek
Prymus Adam, Bc.
Radová Jana
Raška Kamil
Romančík Pavel
Říha Vlastimil, Ing.
Skalická Jana, MUDr.
Sladký Rudolf
Smělík Martin
Smrčková Irena
Smrčková Pavla
Staňková Hana
Stránský Jiří
Strojková Adéla
Sucharda Ivan, MUDr.
Sýkora Jakub
Ševčík Lukáš
Šlancová Vladimíra
Šnoblová Ilona
Špelda Jiří, Ing.
Štefánek Michael
Štěpánovský Alexandr
Šulcová Marta
Šupík David, MUDr.
Šupíková Lucie, MDDr.
Titěrová Lenka, Mgr.
Trlida Martin
Trtílek Tomáš
Třeštíková Anna
Tyc Tomáš, Prof. Mgr.,
Ph.D.
Tymich Jan
Vacátko Jakub
Valchářová Martina
Vaněk Jiří, Mgr.
Vaňous Jiří
Veverica Julián

14 600
19 200
19 600
13 200
13 000
21 600
21 000
11 200
12 000
18 000
14 600
19 000
20 480
15 100
12 000
12 000
42 760
45 600
13 280
18 200
12 000
35 538
14 600
10 100
12 000
10 600
33 600
15 900
15 600
10 800
13 800
14 720
11 600
15 600
14 600
22 200
14 800
10 400
25 200
22 320
14 400
17 400
15 200
16 000
21 720
24 343
29 400

Víchová Jana
Vilímovská Kateřina
Vodička David, Ing.
Vrhel Ivan, Mgr.
Wiejowski Ludvík, Bc.
Zabranská Renata
Zabystrzanovi Tomáš
a Petra
Zeisbergerová Lenka
Zubík Jaromír, Ing.
Zvánovec Jan Jeroným, Mgr.
Žingor Daniel, Ing.
Žižková Marta

24 120
15 600
22 400
28 800
10 200
10 400
18 000
11 160
13 000
18 000
14 400
10 129

Dary nad 50 000 Kč:
Čiháček Jiří
Viktorin Jan, Ing.

59 280
73 260

Voženílek Tomáš
Zavadil Martin, MUDr.

55 800
64 660

Školy:
Dary nad 10 000 Kč:
Základní škola Zlín

20 400

Jednota bratrská Hrádek
nad Nisou
Jednota bratrská Růžodol
Křesťanské sdružení Immanuel, Hrádek u Rokycan
Křesťanský sbor –
Citychurch.cz,
Ostrava – Zábřeh
Křesťanský sbor Brno
Misijní skupina Křesťanské
společenství České
Budějovice
Sbor Bratrské jednoty
baptistů v Brně
Sbor Bratrské jednoty
baptistů v Žatci
Sbor Církve bratrské
v Českých Budějovicích
Sbor Církve bratrské
v Havířově
Sbor Církve bratrské
v Mladé Boleslavi
Sbor Církve bratrské
v Říčanech
Sbor Křesťanské společenství Plzeň
Slezská církev evangelická a. v., farní sbor Ostrava

20 940
30 000
12 600
12 000

12 000
19 904

17 600
17 200
18 000
24 000
26 350
26 200
13 000
18 199

Dary od 50 001 do 100 000 Kč:

Církve, církevní
společenství:
Dary od 10 001 do 50 000 Kč:
Apoštolská církev,
sbor bez hranic Praha
Apoštolská církev,
sbor Dobrá zpráva Praha
Církev živého Boha
sbor Archa víry Příbram
Evangelická církev
metodistická v Protivíně
Evangelikální společenství
křesťanů, z.s.
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
v Praze 4 – Braník
International Christian
Fellowship Praha z.s.

30 000
49 600
25 200
17 600
30 000
23 600

34 046

Korejský sbor Ostrava
Křesťanská společnost
Cesta života České Budějovice z.s.
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně
Sbor Církve bratrské v České Třebové
Sbor Církve bratrské
v Hradci Králové
Sbor Církve bratrské
v Kolíně
Sbor Křesťanské společenství Klatovy

76 050
65 800

66 000
80 307
80 500
96 600
55 100

Dary nad 100 000 Kč:
Jednota bratrská
Liberec – Ruprechtice
Jednota bratrská Sobotka
Sbor Bratrské jednoty
baptistů v Litoměřicích

104 200
125 650
123 880
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Firmy
a společnosti:
Dary od 10 001 do 50 000 Kč:
FK JUNIOR Děčín z.s.
Gynekologie
GYNATHEA, s.r.o.
Jokl Appraisal, v.o.s.
LORIKA CZ s.r.o.
M.D. Frýdlant s.r.o.
MUDr. Petr Tamler s.r.o.
ORL MEDIK Děčín s.r.o.
Victory Czech s.r.o.

21 100
33 000
24 000
20 000
22 320
24 000
20 400
36 000

Dary od 50 001 do 100 000 Kč:
Optimal-Energy.cz, a.s.

69 400

Spolek pro Jižní Súdán

80 000

STAVBY A BARVY
MORAVA, s.r.o.

60 000

Young Life
Česká republika z.ú.

51 003

Dary nad 100 000 Kč:
Psychiatrie Děčín s.r.o.

118 200

Zahraniční
partneři:
Dary od 50 001 do 100 000 Kč:
iConnect International

63 971

Dary nad 100 000 Kč:
iConnect Monaco
International Needs
Incorporated

181 062
1 494 398

Děkujeme Vám,
že prostřednictvím
naší nadace
pomáhate!

1. První loňskou posilou lektorského týmu (program Zdravá mládež) se hned
od začátku ledna 2019 stala Eliška Zeisková. Působí v českých školách
na Příbramsku.
2. Od září 2019 se s nadšením vrhl do přednášení i náš další nováček,
Ondřej Svoboda. Můžete se s ním setkat ve školách na Českotřebovsku.
3. Práci v Sobotce a blízkém okolí se rozhodla svým lektorským umem od září
2019 podpořit a rozšířit Kateřina Babková.
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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
Najdete nás na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn,
Twitter a Instagram. Naše videa si můžete pustit na YouTube.
IČ: 63836831
Bankovní spojení: č. ú. 2700139555/2010

Připojte se opět k podpoře. Zažijete
radost z darování a z pomoci tam,
kde je nouze. Děkujeme!
Výroční zpráva vznikla za podpory Tiskárny Jedlička (grafická
úprava, sazba a tisk).

Registrace: Nadace Mezinárodní potřeby je zapsána
v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl N, vložka 231.

Připravujeme pro vás nové, mobilům přizpůsobené webové stránky.

Nadaci Mezinárodní
potřeby můžete podpořit:
• 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 Mezinárodní potřeby podpořit přes portál www.givt.cz nebo
www.dobromat.cz – Váš nákup přitom nebude stát ani
o korunu víc.
Variabilní symboly našich projektů i QR kódy pro snazší darování mobilem najdete na www.mezinarodni-potreby.cz v rubrice Chci přispět > Finanční dary.
Součástí výroční zprávy je „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy“ (obsahující také účetní
závěrku) a je veřejně přístupná v nadačním rejstříku. Je také
přílohou „Výroční zprávy 2019“ zveřejněné na našich internetových stránkách v části O nás > Výroční zprávy. Tištěná verze
Výroční zprávy tuto přílohu kvůli velkému rozsahu neobsahuje.
Tuto zprávu zpracovali zaměstnanci NMP pod vedením výkonného ředitele Mgr. Petra Horáčka a podle občanského zákoníku ji schválila správní rada.

1. Lektor Petr Kadlec z České Třebové si při programu
vždy najde čas, aby zodpověděl dotazy zvídavých žáčků.
2. Vleklá válka zanechala v Jižním Súdánu mnoho sirotků.
Možná právě Vy se alespoň na dálku můžete stát
jejich adoptivními rodiči a přispívat na jejich vzdělání?
Z archívu „Spolku pro Jižní Súdán“, použito s laskavým
svolením.
3. Díky tomu, že Vám není lhostejný život lidí v méně
pokojných a rozvinutých částech planety, mohli jsme
v roce 2019 darovat naději na lepší budoucnost
celkem 96 dětem na Filipínách.

Země,
kde působíme
1
2
3
4

Česká republika
Burkina Faso
Jižní Súdán
Uganda

5
6
7
8

Indie
Nepál
Bangladéš
Filipíny

www.mezinarodni-potreby.cz

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

