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ÚVOD

V České republice máme 134 domovů rodinného typu, kde žije kolem 1 % dětí. Tyto děti nemají z různých důvodů
možnost vyrůstat ve své vlastní biologické rodině. Většina z těchto dětí nejsou úplní sirotci a mají svou vlastní rodinu.
Jejich rodiče se o něj však starat nemohou, nechtějí nebo neumí. Většina dětí v dětském domově prožije celé dětství
a odchází až do života v dospělosti.

Nejčastějšími příčinami, proč se děti dostávají do ústavní péče jsou:
• rodiče nezvládají nebo zanedbávají výchovu svých dětí (záškoláctví, trestná činnost dětí aj.)
• rodiče fyzicky nebo psychicky týrají své děti, často je sexuálně zneužívají
• závislost rodičů na alkoholu, drogách aj.
• problémy rodičů s přestupky proti zákonu nebo s trestnou činností
• sociálně slabé rodiny (špatná finanční situace, nízká vzdělanost rodičů, nezaměstnanost)
• osiření dítěte

Srdce na dlani dětem pomáhá v jejich nelehké životní cestě. Svou cestu začínají s různými traumaty a společně hledáme odpovědi na všechny jejich otázky. Snažíme se je motivovat k čestnému a zodpovědnému fungování ve společnosti a dohlížíme na to, aby svůj život navedly správným směrem. Někdy jim osud opět zamíchá
kartami, ale vždy jsme tu pro ně s pomocí, aby došly ke svému cíli, i když jejich cesta není nikdy snadná…
Napadlo vás někdy, co se vlastně děje s plnoletými „dětmi“, když se za nimi zavřou dveře dětského domova? Kam jdou? Kde bydlí? Kde pracují? Kde si nachází přátelé, když doteď žily jen se svými kamarády
v domově? Jaký je život bez kořenů? Jaký je život bez pomoci, kdy se člověk musí vždy spolehnout jen
sám na sebe? Stačí dětem příprava na osamostatnění od dětského domova?
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SLOVO PATRONKY NF SRDCE NA DLANI
JITKY KOCUROVÉ
Jsem moc ráda, že i letos, ačkoliv to byl opravdu zvláštní rok, se s Vámi mohu podělit o to, jak jsme se v nadaci Srdce na dlani měli a jak jsme to všechno zvládli a mezi
námi… bylo toho opravdu dost.:)
Rok 2020 byl skutečně velmi překvapivým rokem plným změn, omezení a neznáma.
Ne jinak tomu bylo i v naší nadaci a dětských domovech. Máme ovšem to štěstí, že pracujeme s dětmi.
S dětmi, které jsou naprosto bezprostřední a od přírody pozitivní čistá stvoření, jež dokážou člověka
velmi snadno přivést na cestu optimismu a radosti.
I přes velké množství restrikcí a omezení jsme s dětmi strávili fantastický týden na letním táboře, starší
děti absolvovaly každoroční praxe v Praze. Ze všech sil jsme se snažili pomáhat našim domovům zvládat nástrahy, které přinesl Covid a distanční výuka. Na konci roku nás, jako každý rok, navštívil Ježíšek.
Navzdory všem příkořím, se kterými se poslední měsíce musíme všichni potýkat, jsme s dětmi zase
prožili krásný rok. Být v blízkosti dětí je neskutečně nabíjející a láskyplné. O to víc tu lásku cítíte u dětí
z dětských domovů. Jsou plné citu, touží po každém pohledu či malé pozornosti a objetí.
A právě objetí s těmito dětmi, to je to nejkrásnější co vás může potkat, to je důvod proč tu být.
										

										Pro lásku a pomoc 				
										druhým jsem tu já.

							Vaše Jitka

													
							Jitka Kocurová
Výroční zpráva 2020
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POSLÁNÍ, CÍLE A ÚSPĚCHY
POSLÁNÍ
Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný
osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z nich sebevědomé a samostatné osobnosti,
které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám běžného života.
CÍLE
Díky všem projektům se snažíme připravit děti na samostatný život, minimalizovat vznik závislosti na instituci a podporovat v nich odpovědnost za svá rozhodnutí. Zakládáme si na pomoci konkrétním dětem, které známe od doby, kdy
do domova přišly. Známe jejich pohnutý osud, charakter a snažíme se je individuálně podpořit a rozvíjet jejich přednosti. Jsme přesvědčeni, že děti, které se zabývají něčím smysluplným, co má význam pro ně samotné a s pevnou
základnou dobrých lidí kolem sebe, budou v životě šťastní a uspějí. Předcházíme tak nešťastným osudům dětí, které
mají startovací čáru hluboko pod bodem nula.
ÚSPĚCHY
Srdce na dlani je se svou osmnáctiletou historií nejdéle fungující organizací, která se touto problematikou zabývá.
Naší péčí prošlo přes 1100 dětí. Díky naší podpoře máme studenty studující VŠ i velkou základnu úspěšných odchozích dětí. Prázdninové praxe nabídly více než 30 pracovních míst. V Motivačním programu se zlepšil průměr školních
výsledků o 1,2 klasifikačního stupně. Hradíme dětem mimoškolní aktivity, které jsou nezbytnou součástí dobrého
vývoje každého jedince. V běžné rodině není dítě s úderem plnoletosti naráz vypuštěno do samostatného života bez
možnosti další pomoci svých rodičů. „Naše děti“ opouští dětský domov ve chvíli, kdy se na to cítí být dost silní, vzdělaní, se zajištěným povoláním a bydlením.
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POMÁHÁME 18 LET
•

Naší nadací prošlo přes 1100 dětí

•

180 dětí absolvovalo letní praxe

•

520 dětí úspěšně absolvovalo střední školu nebo učiliště

•

3 děti aktuálně studují vysokou školu

•

28 dětí se v dospělosti stalo našimi dobrovolníky

•

88 dětí již úspěšně založilo fungující rodinu

Výroční zpráva 2020
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KOMU POMÁHÁME,
POMÁHÁME, NAŠE
NAŠE DĚTSKÉ
DĚTSKÉDOMOVY
DOMOVY
Koho podporujeme
•
•
•
•
•
•

5 dětských domovů rodinného typu
Dětský domov Krásná Lípa
Dětský domov Litoměřice
Dětský domov Tisá
Dětský domov Zruč nad Sázavou
Dětský domov Černá Voda

Pomáháme 140 konkrétním dětem ve věku
od 1 roku až do 26 let.

Jak podporujeme
•

Přinášíme pozitivně emoční zážitky
malým dětem

•

Vzdělávání, motivaci a výchovu

•

Realizujeme 6 projektů nadace

•

Zprostředkování/úhrada kroužků
a vzdělávacích aktivit

•

Pravidelná pomoc psychologů, pedagogů 		
a odborníků

•

Pomoc při vstupu do samostatného života
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OHLÉDNUTÍ ZAKLADATELE
NF SRDCE NA DLANI VÍTKA ŠUBERTA
Když jsem začal psát tento text pro výroční zprávu Srdce na dlani za rok 2020, říkal
jsem si, v kolika ohledech byl loňský rok jiný, než kterýkoliv z těch předchozích 17 let,
kdy náš nadační fond funguje. Samozřejmě situace kolem epidemie Covidu a vše s ní
spojené zasáhla nejen dětské domovy, ale nás všechny. Náš nadační fond nebyl samozřejmě výjimkou. Najednou jsme neřešili pro děti v našich dětských domovech to, co
jsme byli po léta zvyklí a na co jsme se těšili my i děti. Byla zde zcela nová a bohužel
velmi neveselá situace, kdy například shánění roušek a dezinfekcí či notebooků pro
online výuku, mělo najednou o řády vyšší prioritu než zážitkový víkend nebo sportovní
akce. Ale ať se nám to líbí nebo ne, i takovéto smutné a náročné situace jsou součástí
života, jen jsme na to možná za posledních mnoho let tak trochu zapomněli. A tak jsem
si museli (bohužel) všichni projít tím co se dělo, situacemi které jsme neznali, jiným pohledem na to, co znamená „urgentní potřeba“,
odkrytím či změnou lidských charakterů, radostmi a radováním se z věcí, které jsme dříve možná považovali za samozřejmé a v neposlední řadě i změnou definice našeho osobního komfortu či životního stylu.
Ale tento rok měl i svůj přínos a pozitivní stránky. Možná zcela jiné, neočekávané, překvapivé, ale o to více svěží než bychom si
ještě na jeho počátku mysleli. Vlivem všech okolností, které nás jako nadační fond v tomto roce potkali, jsme strávili jako celý tým
obrovské množství času vnitřní inventurou toho co děláme, proč to vše děláme a především: pro koho to vše děláme. A to jsou děti
v dětských domovech. Vše, co se v nadaci dělá, jak jedná a jak funguje, by se totiž mělo vždy soustředit především na tento středobod. A u každé věci, kterou se zabýváme a nad kterou trávíme čas bychom si vždy měli položit jednu malou otázku: Co právě tato věc
a tento investovaný čas přináší dětem v dětských domovech?
Proto patří letos mé obrovské a upřímné poděkování především celému nadačnímu týmu - Tereze, Jitce, Báře, Adrianě a Pavlovi za
to, s jakou energií, silou a láskou se toho všeho zhostili a že do Srdce na dlani investovali a investují vlastní čas, prostředky a úsilí.
Všichni víme, jak náročný loňský rok byl a proto si vás za to vše nesmírně vážím!
A také opravdu moc děkuji Vám všem, kdo jste nám do nadace věnovali finanční podporu, bez které by vše co Srdce na dlani dělá,
nebylo možné a naše podpora dětí v dětských domovech by nikdy nemohla v tomto rozsahu fungovat. Moc si toho vážíme a děkujeme i jménem všech našich 5 dětských domovů.

									Vítek Šubert
									(zakladatel nadačního fondu)
									& DD Tisá, DD Krásná Lípa, DD Litoměřice,
									DD Černá Voda, DD Zruč n. Sázavou.
Výroční zpráva 2020
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CO VŠE SE BĚHEM COVIDU POVEDLO?
•

Lyžařský víkend na Benecku pro všechny naše domovy

•

V motivačním programu jsme rozdělili více než 250 000 Kč

•

Cyklovíkend v Černé Vodě

•

Prázdninové praxe – již 12. ročník

•

Vybavili jsme domovy 20 notebooky na online výuku

•

Psychologická terapie pomohla 6 dětem najít správný směr a náš psycholog
dlouhodobě pracuje s více než 30 dětmi

•

V době covidu jsme jako první domovům dodali ochranné pomůcky

•

Podporujeme 3 studenty na vš, dva se připravují na obhajobu bakalářské práce

•

Zajišťujeme právní servis “dětem v pozáruční péči“ (např. letos podal rodič
žalobu na své dítě, které se po odchodu z dd nechtělo vrátit domů a požaduje
po něm hradit výživné na rodiče)

•

Našli jsme láskyplnou pěstounskou rodinu pro dvě malé děti

•

Uhradili jsme dětem kroužky např. tanečky, fotbal, zpívání, tenis….
Vše, co je baví v hodnotě 320 000 Kč
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NAŠI NEJMENŠÍ V NADAČNÍ RODINĚ
V ROCE 2020 přišlo do našich domovů 14 nových dětí v nízkém věku

ZA POSLEDNÍ ROKY JSME JEDNU GENERACI DĚTÍ VYPROVODILI DO ŽIVOTA
A TĚŠÍME SE NA POMOC NOVÝM, PŘEVÁŽNĚ MALÝM DĚTEM …
Výroční zpráva 2020
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MÝTY O DĚTSKÝCH DOMOVECH
V DĚTSKÝCH DOMOVECH ŽIJÍ SIROTCI
Naprostá většina dětí má alespoň jednoho rodiče, a dokonce udržuje sporadický kontakt se svojí biologickou rodinou. Ta
se o dítě nechce nebo není schopna se postarat. Dětem se v rodinách nedostává ani základní péče a neexistují tu běžné
vzorce chování. Často se jedná o rodiny, kde rodiče podléhají různým závislostem nebo své děti fyzicky a psychicky týrají.
DARUJEME PLYŠÁKY
Lidé někdy chtějí ulevit svému svědomí nebo udělat dobrý skutek a darují domovům plyšové hračky. Těch mají však v domovech často plné police a těžko se ředitelům vysvětluje, že to není forma pomoci, o kterou stojí. Každý dětský domov
má jiné věkové složení dětí a jiné možnosti např. sportovních aktivit. Nejlepší je se nejprve zeptat, co potřebují. Děti ocení
konkrétní dárky, které si samy vyberou. Jsou také vděční za kamarádství, zážitek nebo za otázku, co si opravdu přeješ?
To je ideální případ, kdy jsou obě strany z pomoci nadšené.
JE TO UZAVŘENÝ ÚSTAV
Zázemí domova je tvořeno rodinnými buňkami, kde děti žijí společně v počtu 5-8 osob, jako v běžné rodině. Mají svojí tetu
nebo strejdu, starají se o domácnost, dělí si povinnosti při úklidu, společně nakupují i vaří nebo se dívají v obývacím pokoji
na televizi. Navštěvují základní školy ve svém okolí a střední školu si vybírají podle svých zájmů a dovedností.
V DOMOVECH JSOU JEN ROMOVÉ
Tato informace není vůbec pravdivá. Záleží na geografickém umístění dětského domova, ale v procentuálním vyjádření
se podíl dětí romského etnika pohybuje kolem 35 %.
POZŮSTALOST? V DOMOVECH BUDOU VDĚČNÍ!
Domovy za poslední roky prošly modernizací, materiálně jsou dobře vybavené, děti mají pěkné a čisté oblečení, které si
samy vybírají. Raději nosí jednu zamilovanou mikinu než opotřebené oblečení z druhé ruky. Někdy si lidé pletou domov
se sirotčincem a odvezou do něj staré nepoužitelné věci.
JE TI 18 LET, MUSÍŠ DOMOV OPUSTIT!
Pokud mladý dospělý domov po dovršení plnoletosti opouští, je to pouze jeho samotné rozhodnutí. Velkou roli v tom často hraje biologická rodina, která krátce před odchodem projeví zájem ze zištných důvodů. Mladí lidé na svůj odchod do
života dostávají jednorázovou státní finanční podporu a v tu chvíli vlastní rodina najednou o dítě pečuje jako z katalogu.
V domovech můžou zůstat po celou dobu studií na tzv. dobrovolný pobyt až do věku 26 let.
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MOTIVAČNÍ PROGRAM – příběh Patrika
Hlavním cílem Motivačního programu je rozvíjet motivaci dětí z dětských domovů
vést spokojený a úspěšný život.
Historie Motivačního programu, který vznikl v Tisé sahá do roku 2002.
Zakladatel Vítek Šubert během prvních návštěv vedl s vedením DD dlouhé hodiny rozhovorů o tom, co jsou vlastně skutečné
potřeby dětského domova, resp. co by pomohlo dětem nejvíce do jejich budoucího života. Pochopitelně měl sám (jako většina
z nás) mylnou představu, že děti potřebují plyšové hračky atp. Z diskuzí s řediteli DD vyplynula potřeba motivace dětí se učit
a rozvíjet nebo systematické věnování se nějaké mimoškolní aktivitě, která napomáhá k osobnostnímu růstu. Byla (a je) zde
velká absence jakékoliv motivace, jelikož k tomu děti nebyly doma jakkoliv vedeny, většinou spíše naopak …..

Příběh Patrika, který je dnes dospělý a studuje 3. ročník VŠ
Motivační program byl pro mne vždy velkou motivací. Vidina 1200 Kč a dosažení prvního místa byla vždy super. Jelikož jsem
byl velice soutěživý, tak to hezky pasovalo na mou osobu.
Určitě mi to pomáhalo nedělat blbosti ve škole, bral jsem na to velký zřetel. Nechtěl jsem dostávat poznámky. Nebyl jsem
problémové dítě, ale rád jsem debatoval s učiteli a myšlenka na zhoršené bodování v motivačním programu se mi nelíbila.
To samé v domově. Vždy jsem chtěl být první! Vše jsem dělal na 100 %.
Motivační program mi rozhodně dodal elán do věcí, které nebyly vždy po chuti. Chuť se zlepšovat a nepolevovat. V tomto směru to bylo fakt super. Po každém měsíci jsem sledoval bodování, a pokud tam bylo zhoršení, tak jsem na tom v následujícím
měsíci zapracoval. Mnohokrát se mi nechtělo na trénink fotbalu, jenže, i sportovní aktivity byly zahrnuty v programu. Zkrátka,
hnací motor do všeho.
Vše píši v minulém čase právě proto, protože jsem to takto vnímal, když jsem byl
dítě. Teď už jsem dospělý člověk a vzpomínám na to velice rád.

MOTIVAČNÍ PROGRAM
Vzdělávání a motivace v životě něčeho dosáhnout!
START PROGRAMU v roce 2002
•

Zlepšení průměru školních výsledků o 1,2 stupně prospěchu

•

Programem prošlo více než 850 dětí

•

SND vyplatila na Motivačním programu přes 9. mil Kč  
Výroční zpráva 2020
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MENTORING A TERAPIE – příběh Nikol
Do domovů se většinou děti dostávají velice traumatizovné a my se snažíme o obnovu důvěry
v mezilidské vztahy, stimulujeme chuť poznávat a učit se nové věci.
V mentoringu se snažíme děti mimo jiné přesvědčit, aby nevyužívaly možnost dobrovolného ukončení ústavní výchovy v 18 letech, kdy nemají ukončené vzdělání a na trhu práce jsou nezaměstnatelní. V tomto věku nemají skutečnou
dospělost ani osobnostní zralost. Cílem je, aby „naše“ děti opouštěly dětský domov s úspěšně ukončeným vzděláním,
zajištěným povoláním a bydlením. Do našeho již velmi dobře zaběhlého programu Pozáruční péče přecházejí mladí lidé
po opuštění dětského domova, kdy zůstávají pod naší ochranou po dobu až 5 let. Kromě výše zmíněného jim pomáháme
zajistit materiální vybavení, nabízíme poradenskou činnost (úřady, lékař, právní pomoc atd.), rekvalifikace, vytváříme
jim zázemí a pro mnohé jsme náhradní rodinou i kamarády. Každé “naše“ dítě má v životě svého mentora z našich řad
a přátelské vazby často trvají roky.
Jedním z příběhů mentoringu je Nikol, která dětský domov opustila s výučním listem a rozhodla se přijmout nabízenou práci v lahůdkách v Praze. Udělala velmi odvážný krok při vstupu do života, protože se rozhodla pro naprostou izolaci
od své rodiny a přestěhovala se daleko od ní. Měla strach, že jí původní rodina stáhne do prostředí, ze kterého se sama
rozhodla před pár lety odejít. Tehdy si Nikol sama zavolala na linku bezpečí a poprosila o umístění do dětského domova.
Jak sama říká, „Bylo to moje nejlepší rozhodnutí. Najednou jsem měla možnost studovat, chodit na kroužek tance a poznávat jiné lidi. Už jsem se nemusela strachovat, co můj otec v opilosti zlého provede a bát se, jestli budeme mít jídlo na
druhý den nebo pátrat po tom, proč nám zase vypnuli elektřinu?“

14

Srdce na dlani

POZÁRUČNÍ PÉČE – příběh Patricie
Přechod z ústavní péče do reálného života bývá často velmi razantní a rychlý. Proto se bohužel nezřídka stává, že
v něm mladí lidé ztroskotávají, protože se v prvních krocích samostatného života špatně orientují. Systematické
vzdělávání a práce s dětmi v letech před opuštěním dětského domova, ale zároveň i péče v prvních letech po
jeho opuštění mají zásadní vliv na jejich vývoj, který ovlivní a nasměruje celý zbytek jejich samostatného života.
Důkladná příprava na tento krok a důvěra sám v sebe jsou klíčové pro jejich začlenění do společnosti. Výsledkem
naší práce je snížení delikventního chování a nepřejímání toxického chování biologické rodiny. Zvyšuje se šance
na jejich budoucí šťastný život a založení vlastní fungující rodiny.

Příběh Patricie
Nenápadná a uzavřená dívka, která velmi trpěla odmítnutím a nezájmem své matky. V dětském domově měla další sourozence, zapojovala se do všech aktivit v rámci domova i nadačních projektů. Díky nadaci začala jezdit do hostitelské rodiny,
seznámila se postupně s běžným modelem fungování a dokázala dobře řešit životní situace. Pravidelně jezdila na nadační
Prázdninové praxe, kde dostala nabídku stálého pracovního místa. Po odchodu z dětského domova bydlela v nadačním Startovacím bytě a dlouho odolávala nátlakům biologické rodiny. Jednak jí vydírali finančně, opakovaně za ní jezdili do Startovacího bytu s tím, že nemají kde bydlet a nakonec jí nabízeli „exkluzivní“ práci hostesky, kdesi v německém baru. Patricie měla
těžké chvilky, kamarádi ze SND jí dodávali odvahu a po 4 letech může pyšně říct, že vše zvládla, má stálou práci, potřebné
zázemí a jak sama říká, „jsem spokojená“.

pozáruční PROGRAM
- Podpora při vstupu do samostatného života
- Finanční pomoc při odchodu z dětského domova ve výši 15 000 Kč
- Kontakt s týmem Srdce na dlani- psychologické konzultace aj.
- Pomoc při získávání zaměstnání, bydlení, při komunikaci s úřady
Výroční zpráva 2020
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ZANECHTE OTISK V OSUDU
Krásná Lípa
Tisá
Litoměřice

Zruč nad Sázavou
Černá Voda

V České republice
se v současné době
nachází celkem 134
dětských domovů
rodinného typu.

Pod naším
patronátem
jich funguje 5.

VE VŠECH NAŠICH DOMOVECH
BĚŽÍ 6 HLAVNÍCH PROJEKTŮ

Naší nadací prošlo 1126 dětí
Rozdělili jsme 36 000 000 Kč
JSME NADAČNÍ FOND

1 2 3 4 5 6

SRDCE NA DLANI

POMÁHÁME DĚTEM
PROŽÍT ŠTASTNĚJŠÍ
DĚTSTVÍ A PŘIPRAVIT JE NA
VSTUP DO ŽIVOTA

motivační program
stipendia
prázdninová praxe
mimoškolní aktivity
rok poté neboli “pozáruční péče“
16

psychologická podpora

2003

Srdce na dlani

2021

DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
NAPADLO VÁS NĚKDY...
že 6 leté dítě prožilo týrání, pocit hladu a samoty?
jaké je nemít možnost přijít si za rodičem říct o pomoc?
že svou první vlastní postýlku mají až v dětském domově?
jaké je vydat se na cestu životem v 18 letech bez pomoci,
finančního zázemí a rodinné lásky?

STAŇTE SE NAŠÍM
Partnerem
Dárcem
Kamarádem
Dobrovolníkem

Srdce na dlani

Sponzorem konkrétního projektu

nadační fond

Výroční zpráva 2020
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PRÁZDNINOVÉ PRAXE
ani COVID nezastavil
12. ROČNÍK
Do domovů se většinou děti dostávají velice traumatizovné a my se snažíme o obnovu důvěry
v mezilidské vztahy, stimulujeme chuť poznávat a učit se nové věci.
Každý z nás ví, jak je obtížné sehnat dobrou práci nebo práci, která vás baví, o které sníte. Máte ji? Pokud ano, pak víte,
co všechno jste pro to museli udělat. V každém případě je důležitá osobní zkušenost a absolvovaná praxe! Děti z DD mají
výchozí situaci ještě mnohem horší. Neznají reálné pracovní prostředí, většinou se nikdy s praktickým pracovním provozem nesetkali. Často si nevěří, neumí dobře komunikovat, bojí se velkého světa za zdmi DD. NF SND se pokouší těmto
mladým lidem tuto nelehkou situaci usnadnit a zprostředkovat jim základní pracovní zkušenost. Dospívající poznají
pracovní prostředí, zdokonalí se v základních návycích nutných pro zvládání zaměstnání, poznají prostředí zajímavých
společností, setkají se s novými lidmi, často naváží nové dlouhodobé pracovní i osobní kontakty. A nejen to! Vyzkouší si
samostatný život, kdy je nutné udělat si rozpočet, hospodařit s penězi, nakupovat a vařit, zvládat pracovní povinnosti atd.
A to vše díky projektu Prázdninové praxe! Zapojte se i vy!

•

Honorovaná praxe ve studovaném oboru,
částka 90 Kč/ hodina

•

Ubytování v plně vybavených jednotkách v Praze

•

Dva týdny samostatného života (nákupy,
práce, doprava)

•

Vedení vlastního rozpočtu

•

Projekt pro děti od 15 let s dobrými výsledky
v programech Motivační a Stipendium
18
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PRVNÍ LETNÍ TÁBOR
A CO VÍC …. Připadá Vám, že toho v roce 2020 bylo málo?
Uspořádali jsme PRVNÍ NADAČNÍ TÁBOR
65 dětem jsme udělali nezapomenutelné prázdniny a vyčerpaný personál po první vlně
epidemie mohl nabrat síly.
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PRÁVNÍ FORMA Správní rada – Revizor
Správní rada nadačního fondu Srdce na dlani:

Tereza Stopková

Vít Šubert

Pavel Kysela

ředitelka nadačního
fondu Srdce na dlani

předseda správní rady

člen správní rady
Srdce na dlani,
nadační fond,
IČ 281 96 112,
se sídlem Praha 4,
Družstevní 1395/8,
PSČ 140 00,
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl N,
vložka 660,
bankovním spojením

1002238885/2700.
Jiří Dobeš – člen správní rady
20

Eva Stříbrská – revizor

poděkování

Fakt, že život má i své temné stránky a přináší kromě radosti i strasti známe nejen
z naší práce s dětmi v dětských domovech. V roce 2020 nás na vždy bohužel opustil muž,
který stál s námi na straně pomoci dětem, se svým srdcem na dlani, téměř od začátku
nadace. Po dlouhé nemoci zemřel pan Jiří Kysela. Jirko, děkujeme ti za tvé celoživotní zapálení pro pomoc dětem bez domova, děkujeme ti za tvé odhodlání a slibujeme,
že i nadále budeme našim dětem poskytovat Srdce na dlani a to i s tvým nezapomenutelným odkazem.
Jsme ovšem také potěšeni, že ačkoliv nám život někoho vezme po nějaké době
nám na oplátku přivede někoho nového. V našem nadačním týmu od podzimu 2020
vítáme fantastickou Adrianu, která nám spravuje sociální sítě a pomáhá s tvorbou
textů. Adri přinesla do nadace obrovské množství pozitivní energie
a my jsme
nadšeni, že právě ona přidala i její Srdce na dlani.

Srdce na

dlani

nadační fond
Adriana
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Příloha k účetní uzávěrce
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Firemní investice – Nadační fond nemá finanční investice
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Jak se můžete zapojit do podpory dětí i Vy?
STAŇTE SE NAŠÍM

Ředitelka nadace
Tereza Stopková
Mobil: +420 603 438 439
Email: t.stopkova@srdcenadlani.com

Partnerem
Dárcem

Projektová podpora
Barbora Coufalová
Mobil: +420 720 752 689
Email: b.coufalova@srdcenadlani.com

Kamarádem
Dobrovolníkem
Sponzorem konkrétního projektu

Číslo účtu: 1002238885 / 2700

www.srdcenadlani.cz

Děkujeme!

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2020 podpořili finančně, poskytnutím
pro bono služeb a produktů či svou prací a dobrými nápady!

Výroční zpráva 2020
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Srdce na dlani
nadační fond
Srdce na dlani, nadační fond
Družstevní 1395/8
Texty: SND
Fotografie: SND,
Petra Sinecká
a další. Děkujeme všem
přátelům, kteří poskytli
fotografie z našich akcí
k volnému použití!

140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 28196112

info@srdcenadlani.com
www.srdcenadlani.cz
Výroční zpráva 2020
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