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Pomáháme od roku 1995

Tuto publikaci o Nadaci Mezinárodní potřeby (NMP) jsme vydali v roce dvacátých „narozenin“ nadace. Před-
stavujeme zde službu nadace v současnosti. Ukážeme Vám také, čím můžete i Vy přispět k řešení naléhavých 
potřeb v naší zemi i ve světě. 
NMP je nezávislá česká nadace. Od svého vzniku v říjnu 1995 až do července 2015 rozdala celkem 60,8 mi-
lionů Kč, z toho 34,4 milionů Kč na projekty v ČR.

probíhající projekty

Program Zdravá mládež (ČR)
Burácející potlesk se pozvedl v celé třídě poté, co 
lektor dokončil svou besedu… lektor byl očividně 
zaskočen a zároveň potěšen. Dvě hodiny strávené 
s žáky očividně zasáhly do černého. 

Bc. Patrik Müller je lektorem programu Zdravá mládež od roku 
2003.

Tyto neustále se opakující momenty vystihují kouzlo 
práce křesťanských lektorů, které v práci na českých 
školách podporuje Nadace Mezinárodní potřeby od 
roku 1999 v rámci programu Zdravá mládež. 

Přednášky lektorů programu Zdravá mládež se týka-
jí všech ožehavých otázek, které mohou ve zlém či 
dobrém ovlivnit životy mladých lidí na školách v ČR. 
Je to jako nastavování výhybky: jde o to, aby „vlak“ 
jejich života zamířil na správnou kolej. Lektoři i lek-
torky přicházejí ke studentům jako „jejich lidé“, kteří 
pro ně mají otevřené srdce i uši a umí hovořit k věci.

Bývají samozřejmě i těžké chvíle, kdy lektoři narazí 
i na „třídu hrůzy“, kde se nezdaří téměř nic. Ale pře-
važují krásné zážitky a spontánní potlesk na konci 
není žádnou výjimkou. Jistý student s rasistickými 
názory žádal o svolení odejít z přednášky, když zjistil, 
že tématem bude „rasismus, neonacismus a xeno-
fobie“. Učitelka jej však nepustila. Byl to nakonec 
právě on, kdo zahájil nadšený potlesk po třech hodi-
nách otevřené a někdy bouřlivé diskuse.

Srdeční záležitost 
Program Zdravá mládež se stal srdeční záležitostí 
NMP. 
Ukázalo se totiž, že mezi křesťany se najde řada lidí 
s mimořádným obdarováním i touhou oslovit mla-

„Již před dlouhou řadou let jsme se rozhodli pomoci dětem, které se narodily v méně příznivých ekonomic-
kých podmínkách… Postupně jsme sponzorovali dva nepálské chlapce. Později jsme začali podporovat 
práci lektorů v českých školách. V současné době vidíme velkou potřebu, aby byla právě dětem v naší zemi 
dána možnost slyšet slovo přijetí, povzbuzení a naděje. Jsme velmi vděčni za to, že jsou v programu ochotní 
lidé, kteří tuto práci zastávají. S díky je podporujeme.“

Halka a Miroslav Frčkovi, dlouholetí dárci NMP
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dé lidi a pomoci jim nastavit si správně „výhybku“ 
svého života. V zápalu těchto lektorů a lektorek tkví 
tajemství, proč „to funguje“. Preventivní programy 
neobsahují křesťanskou věrouku, ale jsou skutečnou 
praktickou službou mladým lidem. Působí jako pří-
slovečná „sůl země“, která chrání před rozkladnými 
procesy. 

Seznamte se s touto krásnou prací. Na našich webo-
vých stránkách najdete informace o nynějších deva-
tenácti lektorech programu (dalších 25 lektorů jsme 
dlouhodobě finančně podporovali dříve). Ročně na 
jejich činnost vydáme 3,5 milionu Kč, 90 % těchto 
prostředků je pokryto dárci z ČR a zahraničí. I Vy 
můžete podpořit tuto práci.

Lektorka Jitka Kultová doprovází svůj výklad živým projevem 
a gesty.

O lektorech programu Zdravá mládež 
Lektory programu Zdravá mládež navštěvujeme 
přímo v jejich přednáškách na školách. Máme uni-
kátní možnost vidět tuto práci na vlastní oči a na 
webových stránkách umisťujeme reportáže z těchto 
přednášek. Lektory financujeme dlouhodobě. Náš 
nejdéle působící lektor je Mgr. Martin Stavjaník ze 
Zlína, kterého podporujeme od roku 2001. 

Od roku 2003 pořádáme pro lektory na počátku 
školního roku soustředění, které jim poskytuje ví-
tané „nadechnutí“ a posilu do dalšího roku práce. 
Účastníci mu proto přezdívají „lektorské lázně“. 
Soustředění se stalo místem, kde se scházejí i další 
(NMP nepodporovaní) lektoři s podobnou činnos-
tí. Soustředění jsme rozšířili na 3 dny a mívá přes 
50 účastníků.

„Nadace Mezinárodní potřeby ale pouze neroz-
děluje peníze – cením si principů, které uplat-
ňuje: vysoký standard nároků na lektora a jeho 
práci, průběžná kontrola a zároveň maximální 
podpora.“ 

Ing. Miloš Rauš, člen správní rady 

Co na to říkají školy? 
Několik vybraných ohlasů ze škol na činnost lektorů: 
Učitel: „Žáci 8. a 9. ročníku zhodnotili besedy jako 
vynikající, nejlepší, co zatím slyšeli. Líbilo se jim 
přátelské a příjemné vystupování, řeč velmi blízká 
teenagerům i obsah besed. Poutavou formou se do-
zvěděli a zopakovali si důležitá fakta, která jistě 
ve svém životě ocení.“ (ohlas na práci lektora Pavla 
Kotoučka)

Studentka: „Byla jsem ráda, že do naší školy zavítal 
někdo, kdo si tím prošel na vlastní kůži. Helena vě-
děla, o čem mluví, a to bylo super! Z této přednášky 
si odnesu plno rad do života. Líbilo se mi, že se nás 
ptala, co si o tom myslíme a jaký máme na to všech-
no názor! I když tu paní neznám osobně, moc jsem 
si ji oblíbila a byla bych ráda, kdybych ji ještě nej-
méně jednou potkala! Také ji velice obdivuji za to, 
že i když si prošla těmito věcmi, dokázala o tom 
veřejně povídat.“ (ohlas na práci lektorky Heleny 
Komasové)

„Nikdo netušil, že projekt Zdravá mládež ponese tak požehnané ovoce. Z mého pohledu zápal a služba 
lektorů činí nadaci vyváženou. Nejen v zahraničí za devatero horami, ale i u nás v Čechách můžeme rozdíl-
nými způsoby nést evangelium v celé jeho plnosti. Děkuji za rozmanitou, mnohotvarou Boží moudrost, která 
miluje různost. Děkuji všem, kdo rozvíjí a drží činnost NMP.“ 

Daniel Hejzlar, zakladatel NMP
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Účastníci soustředění lektorů v roce 2007.

Na soustředění lektorů v roce 2015 přijelo 52 lidí.
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Lépe je dávat než dostávat: Dálková adopce PLUS®

Filipínské děti z chudých rodin si hrají na ulici.

Mnoho lidí ve světě nemá ani vlastní adresu („třetí 
plechová chýše ve slumu za mostem“). K životu jim 
chybí řada pro nás zcela běžných věcí. V nadaci se 
proto záhy po vzniku, v roce 1997, zrodil program 
Dálková adopce PLUS®, který rychle našel dobrý 
ohlas mezi dárci.
Dárce z ČR je zde spojen na dálku se svým „adop-
tovaným“ dítětem. Jeho finanční dar umožní dítěti 
chodit do školy, což by si jinak tyto chudé rodiny 
nemohly dovolit. Díky dosaženému vzdělání se mu 
zvyšuje šance na lepší život. Dárce dostane o dítěti 
4 pravidelné zprávy ročně, někdy si s dítětem vymě-
ňují i osobní dopisy. Život dárce, jeho rodiny, či ko-
lektivu dárců se tak obohatí o další rozměr: o pomoc 
dítěti tisíce kilometrů daleko.

Na programech Dálková adopce PLUS® a „Zdravá 
mládež“ stojí Nadace Mezinárodní potřeby až do-
posud. Tyto hlavní programy spolu stále pomyslně 

„soutěží“. NMP od svého vzniku do července 2015 
vydala na program Zdravá mládež 26 224 360 Kč, 
zatímco na Dálkovou adopci PLUS® 26 328 660 Kč. 
Oba programy stále rostou.

„Pomoc potřebným dětem jsme s manželem vždy 
považovali za potřebnou a důležitou. Nápad mít 
adoptované dítě někde na druhém konci světa, 
které díky naší podpoře může chodit do školy, se 
nám velice líbil. Trochu jsme zaváhali ohledně 
financí. Byla jsem na mateřské dovolené, manže-
lův příjem „nic moc“, novomanželské půjčky atd. 
Modlili jsme se za to. Naše první „adoptovaná“ 
holčička se jmenovala Deepa a byla z Nepálu. 
Po dvanácti letech podpory se z ní stala ošetřo-
vatelka. Měli jsme a máme z toho velkou radost. 
A dnes máme už čtvrté adoptované dítě. Je to 
Tom z Ugandy a učí se moc dobře. Pán Bůh se 
o nás také postaral. Nikdy nám poslané peníze 
pro adoptované děti nechyběly. Moc si vážíme 
těch, kteří mají práci nadace na starosti.“ 

Jedna z prvních dárkyň,  
paní Jiřina Vimpelová

„Díky Nadaci Mezinárodní potřeby se naše rodina může zúčastnit pomoci v zemích, které ji opravdu potřebují. 
Nejde přitom o příspěvek na anonymní účet, ale dělá nám radost, že můžeme mít „své další dítě“ adoptova-
né na dálku, sledovat jeho růst, školní výsledky a číst konkrétní zprávy z jeho života. Právě dostatek informací 
o adresátech pomoci i o místní situaci předčil naše očekávání. Naše rodina se tak „rozrostla“ o další členy, 
na které myslíme a oni na nás. V průběhu času jsme zjistili, že tato nadace pomáhá nejen v zahraničí, ale 
podporuje i lektory vyučující na zdejších školách etickou výchovu, což též považujeme za potřebné.“

Jiří a Anita Vaňkovi, dlouholetí dárci NMP
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Země, kde zprostředkováváme  
Dálkovou adopci PLUS®:
•	 Nepál – od r. 1997 až dosud
•	 Filipíny – od r. 2000 až dosud
•	 Srí Lanka – od r. 2005 do r. 2015
•	 Uganda – od r. 2007 až dosud
•	 Indie – od r. 2011 až dosud
•	 Bangladéš – od r. 2014 až dosud

„Žiju pouze s maminkou, která vydělává. Její pří-
jem ale nestačí na zajištění mého studia. Bez 
Vaší pomoci bych nikdy nedosáhla takového 
úspěchu. Nemohu ani slovy vyjádřit, jak moc jste 
mi v mém životě pomohli. Jsem opravdu velmi 
šťastná, že jsem mohla studovat a dostat se až 
na střední školu.“

Ruth Tamang, dívka z Nepálu,  
kterou dárce z ČR podporuje  

už od její 2. třídy základní školy.

Vysoce vzdělaný ničema? 
Vzdělání je jako zbraň: lze jej použít k dobrému i zlé-
mu. Proto jsme k dálkové adopci přidali naše „PLUS“ 
a určitý zlomek podpory dárců (v současnosti 10 %) 
používáme k podpoře širších křesťanských osvěto-
vých aktivit v zemi příjemců. Máme za to, že vliv křes-
ťanských hodnot zvyšuje šanci na to, aby se lidský 
život ubíral rozumným a zdravým směrem. Děti v na-
šich programech mají nenásilnou možnost seznámit 
se s křesťanskými hodnotami a s učením Bible.

Křesťanský pracovník Bipin hovoří s lidmi v Nepálu o Bohu.

„S Nadací Mezinárodní potřeby spolupracujeme 
už mnoho let prostřednictvím zapojení do pro-
gramu Dálková adopce PLUS®. S naší podporou 
a k naší velké radosti už jeden nepálský chlapec 
mohl dokončit svá studia a vykročit na novou ži-
votní dráhu. Do výběru příspěvků na adoptované 
dítě jsme zapojili zejména děti z besídky našeho 
sboru Církve bratrské, které se tak učí myslet na 
druhé a dělit se. Chceme dětem ukázat, že i je-
jich malý dar může mít pro konkrétního člověka 
velký význam. Dávání obohacuje nejen obdaro-
vaného, ale i dárce, přináší radost a vděčnost. 
Nemůžeme pomoci všem, ale jednomu ano. 
Jsme rádi, že můžeme být prostřednictvím Nada-
ce Mezinárodní potřeby u toho.“

Renata Recová, 
Besídka dětí Církve bratrské v Hradci Králové

„Z počátků nadace mi i po letech utkvěl v mysli ten moment pochopení, že už přišel čas, abychom místo 
neustálého přijímání pomoci ze zahraničí začali konečně také sami s podporou těch zemí, které jsou na tom 
nesrovnatelně hůře než my. Mému srdci byl tehdy zvlášť blízký Nepál… Vnímal jsem a těžce nesl chudobu 
té horské země a fascinovala mě skromnost, odolnost, vytrvalost a věrnost jejích obyvatel. Teď se prostřed-
nictvím nadace naskytla možnost, jak jim prakticky pomoci… Tento projekt později také podstatnou měrou 
pomohl nadaci k získání nemalého státního příspěvku do nadačního jmění. Potvrdila se tak známá zkuše-
nost, že Bůh žehná těm, kdo jsou ochotni se rozdělit s chudšími, což je vlastním smyslem existence NMP.“ 

Ing. Pavel Mareš, bývalý výkonný ředitel NMP
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Podpora nepálských studentů biblických škol
Od roku 1997 se NMP spolu se svými dárci za-
pojila do podpory chudých nepálských studentů 
biblických univerzit. V Nepálu až donedávna nee-
xistovaly dobré biblické školy, proto studenti studují 
v Dehradunu v severní Indii. Velkoměsto Dehradun 
je zároveň domovem více než milionové nepálské 
menšiny (Nepálci sem často odcházejí hledat lepší 
život). V Nepálu byste před šedesáti lety těžko hle-
dali křesťany, ale dnes je zde jedna z nejrychleji 
rostoucích církví. Proto je tu nedostatek vzdělaných 
kazatelů či církevních pracovníků. Podporou studen-
tů biblických univerzit pomáháme – spolu s našimi 
dárci – nepálské církvi.

Severoindická pobočka International Needs pomá-
há studentům tří různých biblických univerzit: pro ty 
nejchudší hledá finanční podporu. Naši dárci umož-

nili už 56 studentům dokončit univerzitu. Většina ab-
solventů se pak vrací do svých domovů, aby praco-
vali v místních církvích či neziskových organizacích.

Studenti biblických univerzit úspěšně dokončili studium  
díky podpoře dárců ze zahraničí.

Na čem stojí naše práce 

Skrytá síla NMP: dárci
Nadace jsou organizace, které získávají prostředky 
na to, aby díky jim druzí mohli konat něco užitečné-
ho. Slovo nadace pochází ze staročeského „nadá-
ní“, tedy dědictví. Mnoho nadací totiž vznikne tak, 
že lidé ve svém odkazu či ještě za svého života vy-
člení část majetku do nadace k dosažení užitečných 
cílů. 
Financování Nadace Mezinárodní potřeby však z de-
vadesáti procent stojí na darech mnoha dárců, kte-
rých je v době vzniku této publikace více než 700. 
Vznikla tak velká síť dárců, která dává nadaci mi-
mořádnou stabilitu. Dárci jsou pro nás více než jen 

zdrojem prostředků, jsou partnery našich projektů. 
Těší nás, že tu jsou lidé, kteří věří naší práci a my se 
můžeme s důvěrou opírat o jejich podporu. V roce 
2014 dary z ČR překročily hranici 6 milionů Kč. 
Toto číslo za celou dobu existence Nadace Meziná-
rodní potřeby stabilně rostlo, a to dokonce i v letech 
ekonomické krize. 
Další dárce má NMP díky svým mezinárodním vaz-
bám v zahraničí. I po dvaceti letech nám stále zůstá-
vají věrní mnozí jednotlivci či církve z USA, Kanady, 
Velké Británie, Nového Zélandu a Monaka. Když 
NMP vznikala, pocházely v prvních letech její pří-
jmy stoprocentně ze zahraničí. Nyní již tvoří zhruba 

„Čím víc jezdím a navštěvuji zahraniční projekty, tím víc vidím velký přínos a přesah Nadace Mezinárodní 
potřeby a organizace IN: podpora křesťanských pracovníků v jejich vlastních zemích, pracovníci, kteří znají 
problematiku, nemusí se učit jazyk a mají důvěru naši i svých spolupracovníků. Díky Bohu za ně…“

Daniel Hejzlar, zakladatel NMP 
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jen 15 % příjmů NMP. Přesto jsou pro nás důležité 
a dlouholetého partnerství se zahraničím si velmi 
ceníme.

Správní rada NMP na svém jednání v pražském hotelu Ibis.
Využití hotelových prostor umožnila sponzorsky dárkyně nada-
ce a manažerka hotelové sítě, paní Eva Pašková. 
Na fotografii jsou zleva:
Jiří Krejčí, Ing. Miloš Rauš, Eva Pašková, Mgr. Petr Horáček 
(ředitel NMP), Ing. Mgr. Jaroslav Pleva, MUDr. Martin Zavadil 
a Ing. Otakar Vožeh.

dary z ČR do 10 000 Kč

dary z ČR od 10 000 do 50 000 Kč

dary z ČR nad 50 000 Kč

dary ze zahraničí

18,1 %

43,3 %

8,7 %

29,7 %

Dary podle jejich výše v Kč za rok 2014:
Největší podíl darů, které NMP dostane, tvoří dary  
do 10 000 Kč ročně.

Dobrovolníci a lidé v pozadí
Za dílem nadace stojí usilovná a odborná práce za-
městnanců. Zatímco do specifik administrativy NMP 
obvykle nelze přizvat dobrovolníky, v jiných důleži-
tých oblastech nám pomáhají mnozí. V posledních 
letech jich je okolo šedesáti. Např. veškeré překlady 
z angličtiny – a těch není málo – zajišťují dobrovol-
níci. 
Další lidé nám poskytují i velmi odborné služby za 
sníženou cenu, jako např. účetní Ing. Miluše Ma-
chová a daňový poradce Ing. Vlastimil Říha. Oba 
provázejí nadaci od samých počátků a Vlastimil 
Říha je vůbec prvním dárcem Dálkové adopce 
PLUS® až doposud.

Ing. Vlastimil Říha (vlevo), vůbec první dárce a daňový 
poradce NMP, vpravo je Ing. Violeta Osouchová, předsedkyně 
dozorčí rady.

„Těší mě, že jsem první sponzor dálkové adop-
ce. Mého srdce se dotkla výzva ředitele NMP na 
křesťanské konferenci asi v roce 1997 a dosud si 
na to vzpomínám. Od té doby podporuji už dru-
hé dítě. Vážím si praktické pomoci i předávání 
evangelia, což NMP ve světě koná a je mi to jako 
člověku blízké. Taky beru jako čest, že mohu na-
daci pomoci i v otázkách mé profese – účetního 
a daňového poradce.“

Ing. Vlastimil Říha 
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20. výročí vzniku nadace Mezinárodní potřeby

Malá skupinka zakladatelů na počátku

„Devadesátá léta byla v někdejším Českosloven-
sku léty úžasné porevoluční euforie. Osobně 
jsem se s ní seznámil ve chvíli, kdy jsem 2. ledna 
1990 přistál na ruzyňském letišti po dvaadvaceti 
letech fyzické nepřítomnosti kvůli tomu, že jsem 
byl na nějaké černé listině těch, komu nebyl 
vstup do Československa komunistickým reži-
mem povolen. Osm měsíců předtím mi čs. vysla-
nectví ve Vídni sdělilo, že se do Československa 
už v životě nepodívám. A najednou jsem tam byl. 
‚Jsme šťastni‘ byl jeden z nápisů na pražském 
činžáku v ulici Na Příkopě. Nikdy nezapomenu 
na to první pražské setkání začátkem roku 1994 
s několika ochotnými a obětavými lidmi, s nimiž 
jsem mohl sdílet vizi o rozvoji křesťanské práce 
ve svobodné už České republice. Oni nejenže tu 
vizi přijali za svou, ale dokonce ji ještě rozšířili 
a osobně různými způsoby podpořili a zrealizo-
vali. V roce 1995 tak Bůh dává vzniknout Nadaci 
Mezinárodní potřeby.“ 

Ing. Otakar Vožeh, 
iniciátor vzniku, člen správní rady NMP  

a dlouholetý evropský koordinátor  
práce International Needs

International Needs (IN) je mezinárodní křesťanská 
organizace, působící od roku 1974 v třiceti zemích 
světa. Její klíčovou hodnotou je, že práci v každé 
zemi řídí a provádějí pouze místní lidé. Z iniciativy 

IN se po revoluci sešla v Praze hrstka nadšenců, 
díky kterým postupně povstala Nadace Mezinárodní 
potřeby v současné podobě. 
Poprvé byla Nadace Mezinárodní potřeby zaregist-
rována 10. 10. 1995 u občanskosprávního odboru 
Obvodního úřadu v Praze 10. NMP je plnoprávným 
členem International Needs, spojená s IN smlouva-
mi o spolupráci; z právního hlediska je nezávislou 
českou nadací. 
Jmenujme ty, kdo stáli na samém počátku: 
Ing. Otakar Vožeh, Jiří Krejčí, Ing. Miloš Šolc, Dani-
el Hejzlar a Vladimír Mocek (poslední dva jmenova-
ní se stali zakladateli NMP; Daniel Hejzlar vykonával 
několik prvních měsíců i funkci ředitele).

Ing. Otakar Vožeh (vlevo) a Daniel Hejzlar stáli u zrodu NMP. 
Fotografie je ze setkání v roce 2015.

Poslední sloup financování NMP
NMP má malý, ale významný vnitřní zdroj financová-
ní, který tvoří asi 10 % příjmů. Pochází od zvláštního 
daru českého státu do tzv. nadační jistiny (jmění). 
Pod vedením Ing. Pavla Mareše, který byl výkonným 
ředitelem do konce roku 2001, získala totiž NMP po-
díl ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního 
investičního fondu (NIF). Při něm Fond národního 

majetku rozděloval vybraným nadacím část výnosů 
z privatizace. Díky své dosavadní činnosti a díky exis-
tenci podpory dětí v Nepálu se NMP dostala mezi 
vybrané uchazeče a postupně získala částku téměř 
30 milionů Kč.
Tyto prostředky nelze spotřebovat. Jsou uloženy do 
investic a jejich výnosy spolufinancují programy na-
dace.

vznik, vize a počátky nadace
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Pomáháme od roku 1995

„Dnes můžeme po dvaceti letech děkovat Bohu za to, že ta původní vize NMP byla a je v České republice 
naplňována. Bůh dal v průběhu těch dvaceti let do vedení NMP lidi, kteří dbají na to, aby se NMP té původní 
vize důsledně držela už z toho důvodu, že ji při svém vzniku přijala od Boha jako své poslání. Mám z toho 
osobně velkou radost a věřím, že Bůh se raduje také.“ 

Ing. Otakar Vožeh, iniciátor vzniku, člen správní rady NMP 
a dlouholetý evropský koordinátor práce International Needs 

„Před dvaceti lety byl vystřelen šíp na cíl. Kupodivu se jeho trajektorie za tu dobu nezměnila. Tím cílem jsme 
měli na mysli mladé lidi v naší zemi. Každoročně, když listuji ve výroční zprávě, neubráním se jistému roze-
chvění. Mezi členy správní rady rozpoznávám známá jména a těším se z každého dílčího úspěchu, kterého 
prostřednictvím výkonných spolupracovníků a dobrovolníků dosáhli. Ještě na jednu věc jsem hrdý. Zakládat 
nadaci před dvaceti lety, navíc s duchovním otcem Otou Vožehem ‚v zádech‘, bylo v tehdejší společenské 
atmosféře spíše aktem přijímání než dávání. Přesto jsme od počátku chtěli také dávat a právě proto vznikl 
projekt s dnešním názvem Dálková adopce PLUS®.“

Vladimír Mocek, zakladatel NMP

Vize zakladatelů
Nadace Mezinárodní potřeby si vzala za cíl pomá-
hat křesťanům ve dvou oblastech: 

1. Učit se dávat peníze na své projekty. 
2. Sloužit svým obdarováním mimo církev  

„v nekřesťanském prostředí“, jak to v počátcích 
naformulovali zakladatelé. 

Obě uvedené hodnoty totiž utrpěly taktikou komuni-
stické vlády, která zcizila církvím jejich majetky a ná-
sledně platila provoz církví; zároveň uzavřela veškeré 
křesťanské aktivity mezi zdmi jejich církví. 
Činnost NMP dnes podporuje i mnoho dárců, kteří 
nesdílejí naše křesťanské vyznání, ale jsou s námi 
zajedno v pomoci lidem v nouzi. Velmi si toho vá-
žíme.

Podpora domů na půli cesty,  
1995–2011
Kdo jiný je ve velké nouzi než mladí lidé opouštějící 
dětský domov? NMP ve svých počátcích podpoři-
la vznik a rozjezd dvou Domů na půli cesty, které 
jsou záchytným stanovištěm a přestupnou stanicí 
mezi ústavním životem a úplnou samostatností. 

Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích pod-
pořila NMP v letech 1995–2011 částkou téměř 

4,6 milionu Kč. Toto zařízení vznikalo ve spolupráci 
s místním sborem Bratrské jednoty baptistů a patřilo 
mezi špičku ve svém oboru. Činnost Bethelu ukončil 
v roce 2011 nečekaný zvrat v dotační politice státu. 
Nyní zde nezisková organizace Naděje provozuje 
chráněné bydlení a terapeutické dílny pro postižené 
a v domě probíhá řada dalších činností pro mládež 
i veřejnost.

Azylový dům pro muže Útočiště v Oloví koná dodnes 
svou činnost a NMP pomohla k jeho rozjezdu část-
kou 540 000 Kč v letech 1999–2002.

Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích
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2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

2014
•	 500 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)
•	 Dálková adopce PLUS® Bangladéš
•	 nové webové stránky

2013 •	 lektoři programu Zdravá mládež přednášeli poprvé pro více než 50 000 mladých

2012
•	 dárci z ČR poprvé dali na program Zdravá mládež více než 1 milion Kč za rok
•	 nárůst programu Zdravá mládež o 70 % (z deseti lektorů na 17)
•	 čtvrtý zaměstnanec na půl úvazku

2011

•	 400 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)
•	 stěhování NMP do České Třebové
•	 Dálková adopce PLUS® Indie
•	 Podpora Křesťanské misijní společnosti
•	 program Zdravá mládež poprvé financován více dary z ČR než ze zahraničí

2010 •	 nové logo NMP

2009 •	 Dálková adopce PLUS ® podporuje devítinásobek dětí oproti r. 2001

2008 •	 300 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

2007 •	 Dálková adopce PLUS® Uganda
•	 200 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)

2006 •	 100 podpořených dětí v Dálkové adopci PLUS® (všechny země dohromady)
•	 třetí zaměstnanec na půl úvazku

2005
•	 Dálková adopce PLUS® Srí Lanka (do r. 2015)
•	 první vydání zpravodaje Čerstvé zprávy
•	 anglická verze webu pro zahraniční dárce programu Zdravá mládež

2004 •	 první sbírka na pomoc po živelných pohromách: Pomozte Filipínám

2003
•	 první internetové stránky
•	 první malá kancelář pro ředitele nadace
•	 první dvoudenní soustředění pro lektory programu Zdravá mládež

2002 •	 druhý zaměstnanec na 0,3 úvazku

2001 •	 NMP uspěla ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu

2000 •	 Dálková adopce PLUS® Filipíny

1999
•	 Program Zdravá mládež (ČR)
•	 podpora prvního lektora programu Zdravá mládež
•	 Od 22. 3. 1999 je NMP zapsána v nadačním rejstříku.

1998 •	 NMP získala nutné nadační jmění a dosáhla registrace dle zákona o nadacích

1997 •	 Nepálští studenti biblických škol v Indii
•	 Dálková adopce PLUS® Nepál

1996 •	 podpora Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích (do r. 2011)

1995 •	 volnočasové aktivity pro mladé – podpora čtyř pracovníků (do r. 2000)
•	 10. 10. 1995 zaregistrována NMP u Obvodního úřadu v Praze 10

1994 •	 první kroky k založení NMP
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Pomáháme od roku 1995

Běžící projekty
(začaly ve vyznačeném roce a stále probíhají)

20
14

20
11

20
07

20
00

19
99

19
97

Dálková adopce  
PLUS® Nepál

Nepálští studenti  
biblických škol 
v Indii

Program Zdravá  
mládež (ČR)

Dálková adopce 
PLUS® Filipíny

Dálková adopce 
PLUS® Uganda

Podpora Křesťan-
ské misijní společ-
nosti

Dálková adopce 
PLUS® Indie

Dálková adopce 
PLUS® Bangladéš

Volnočasové aktivity pro mladé – 
zárodek programu Zdravá mládež, 
1995–2000 
V programu křesťanských volnočasových aktivit pro 
mladé přispěla NMP na činnost čtyř pracovníků do 
roku 2000 částkou 605 973 Kč. Ve stejném roce se 
již začíná naplno rozjíždět program Zdravá mládež. 
Ten na tuto práci navázal a velmi rychle se stal do-
minantní činností NMP v naší zemi.

Další aktivity z historie
NMP se podílela na mnohém dalším: pomohla vy-
dání užitečných knih a videokazet, podpořila stu-
denty vyšších odborných škol biblicko-teologického 
zaměření (především Evangelikálního teologického 
semináře v Praze), účastnila se pomoci po povod-
ních 2002 v ČR, podpořila programy Trans World 
Radia, Křesťanskou misijní společnost a další.

Již 20 let dáváme potřebným šanci na změnu života.
Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Více se o NMP dozvíte na 
www.mezinarodni-potreby.cz

http://mezinarodni-potreby.cz/
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variabilní syMboly pro peněžité dary

Správa (provoz) nadace 010
Fond rozvoje programů  
pomoci do zahraničí

011

Podpora práce  
výkonného ředitele nadace Petra Horáčka

015

Podpora práce  
projektové manažerky Daniely Horáčkové

016

Podpora práce  
koordinátorky Elišky Horáčkové

017

Podpora práce  
administr. pracovníka Jiřího Kubáta

018

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby 201
Podpora Křesťanské misijní společnosti 250
Fond programu Zdravá mládež 350

Dálková adopce PLUS®  
a Podpora studia biblických škol Nepál:
Variabilní symbol pro pravidelnou podporu sdělíme 
každému dárci poté, co se přihlásí, protože je pro 
každou podporovanou osobu v projektu speciální.

Dary bez variabilního symbolu 
jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Meziná-
rodní potřeby (var. symbol 201), o jehož použití roz-
hoduje správní rada.

Potvrzení o darech
O své dary naší nadaci můžete do určité výše snížit 
základ Vaší daně (podle zákona o daních z příjmu 
č. 586/1992 Sb. § 15 a § 20). Máme-li Vaše kon-
taktní údaje, potvrzení o darech vystavujeme auto-
maticky každý rok v polovině ledna.

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic Liberec, č. účtu: 
139513054/2700.
Je také možné využít tlačítko platební brány PayPal 
na našich internetových stránkách.

Filipínské děti se po tajfunu na podzim 2013 účastní dětské-
ho programu, který jim má pomoci vyrovnat se s nepříjemnými 
zážitky. Tyto programy mohly být zorganizovány i díky darům 
dárců z ČR.

Mgr. Martin Stavjaník, lektor programu Zdravá mládež, vede 
program na adaptačním pobytu pro 6. třídu. Martin je nejdéle 
působícím lektorem (od roku 2001) a je velmi respektovaný 
mezi pedagogy i ostatními lektory.

Jeewan Baudel, nepálský absolvent teologické univerzity 
v Indii při promoci
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Nadace Mezinárodní potřeby

 Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová

tel.: (+420) 483 394 202

Mobil: (+420) 732 373 573 (výkonný ředitel)

e-mail: nadace @ mezinarodni-potreby.cz

URL: www.mezinarodni-potreby.cz

 www.dalkova-adopce.cz

 www.zdrava-mladez.cz

 Jsme také na Facebooku a na LinkedIn.

IČ: 63836831

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic Liberec 

Č. účtu: 139513054/2700.

Vydáno u příležitosti 20. výročí vzniku Nadace Mezinárodní potřeby.
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http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

