Nebojte se něco si přát

Výroční zpráva Nadačního fondu Moje velké přání za rok 2016

Nadační fond byl založen 15.12.2015 za účelem splnit přání dlouhodobě nemocným, a to především
formou zážitku. Rok 2016 byl rokem prvním, rokem hledajícím ty, kteří si budou něco přát.
Splnili jsme celkem 6 přání, která udělala radost nejen těm, kterým se přání splnilo, ale i těm,
kteří přání pomohli splnit.

Paní Lucii B. jsme díky daru společnosti K+B expert znovu spojili se světem. Lucie bojuje s roztroušenou
sklerózou a již dlouhou dobu nemůže opustit byt. Díky notebooku znovu našla ztracené přátele.
Lukášovi H., studentovi Školy Jaroslava Ježka, školy pro nevidomé, jsme udělali radost lesnicí. My jsme
přání zprostředkovali, hudební nástroj předali a finančně ho podpořila česká tenistka Andrea Hlaváčková.
Věrce P. jsme k 18. narozeninám splnili přání. Věrka prožila den ve Studiu Kamarád v České televizi.
Paní Stanislavě H. jsme dopřáli splnění přání, že se ve svých 84 letech svezla na koni.
Paní Jarmila F. se splnilo přání, setkání s oblíbenou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
Paní Antonii a paní Zdeničce z domu s pečovatelskou službou budou 6 měsíců dělat společnost v rámci
canisterapiie dva psi, po kterých obě dámy moc toužily.
Během měsíce listopadu jsme uspořádali dvě akce, které měly jak mediálně tak i finančně podpořit NF
Moje velké přání.
První z nich byly Adventní věnce pro dobrou věc v hotelu Panaroma v Praze. Díky podpoře hotelu a
firmy kytku.cz jsme prožili krásné odpoledne, ze kterého si domů dámy odnášely krásné vlastnoručně
vyrobené adventní věnce. Zisk z této akce ve výši 5750 Kč.
Druhou akcí byla Charitativní aukce v hotelu Hilton Prague. Zázemí hotelu, skvělý licitátor Karel
Voříšek, úžasný pěvecký sextet Totál Vokál, květiny od firmy kytku.cz, zvuk od Jarda Horváth, dárky od
společnosti Dermacol a dobroty od Bakrabky to byl jen začátek.
Díky dárcům, kteří do aukce darovali zážitky, se aukce povedla. Částka 75 000 Kč pomůže splnit spoustu
přání.

Děkujeme všem, kteří náš nadační fond Moje velké přání přišli podpořit na akce osobně a těm, kteří ho
podpořili finančně či darováním zážitku. Každé koruny si moc vážíme.
Splnit si sen je nádherné, ovšem stejné nádherné je přispět k jeho splnění. Můžete si to
s námi vyzkoušet! Nehledáme jenom ty, kteří si něco přejí, ale i ty, kteří společně s námi
přání splnit někomu chtějí. Těšíme se na další rok s vámi!
Poděkování za finanční dary patří
manželům Lažanským, paní Aleně Martínkové, paní Jitce Konopáskové, paní Ludmile Markové,
paní Janě Rychtářové, paní Jitce Vysekalové, panu Karlu Voříškovi, paní Milaně Cvachové, Tomáši
Kopejtkovi, Nadačnímu fondu Andrey Hlaváčkové.
Děkujeme za podporu aukce – za dary formou zážitků:
AC Sparta Praha fotbal, a.s., tenistovi Lukáši Rosolovi, ředitelství a zaměstnancům hotelu Panorama,
primátorce Hl.m.Prahy paní Andrianě Krnáčové za záštitu aukce a dar do aukce, vedení Knihovny
Strahovského kláštera, HAN spol. s r.o, režiséru Janu Hřebejkovi, Mgr. Heleně Jahelkové a Ekocentrum
Nyctalus, Ivetě Fábešové IF café, Stillking films , Quinn Hotels Praha a.s., tenistce Andree Hlaváčkové,
Aerofilms s.r.o. a BIO OKO, K+B Expert s.r.o. a společnosti Dermacol za kosmetické dárky.
Hotelům Corinthia Panorama s.r.o. a hotelu Hilton Prague za poskytnutí prostor ke konání akcí.
Děkujeme těm, kteří bez nároku na honorář podpořili naši činnost v roce 2016:
Karlu Voříškovi za roli úžasného licitátora
Lukáši Hodáňovi z kytku cz. za krásné květinové dary
Totál Vokál za úžasnou atmosféru a bezkonkurenční pěvecké vystoupení
hosteskám Zuzce Čelišové, Markétě Holubcové, Anetě Nevšímalové
Barboře Jelínkové za taxi při plnění přání, zvukaři Jardovi Horváthovi za to, že aukce byla slyšet
Pavlíně Tatarové za grafické práce po celý rok
Ludmile Markové za vedení a zpracování účetnictví

Za Nadační fond Moje velké přání
Marcela Nevšímalová, zakladatelka, ředitelka

Lidské zdroje
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců

0

Zaměstnanci v pracovním poměru ve fyz.os. k 31.12.2016

0

Zaměstnanci, kteří jsou zároveň členy orgánů společnosti

0

Finanční zpráva
Náklady za rok 2016
Spotřebované nákupy

5 750,00 Kč

Služby

86 500,00 Kč

Osobní náklady

0,00 Kč

Ostatní náklady

252,00 Kč

Náklady celkem

92 502,00 Kč

Výnosy za rok 2016
Dotace z veřejných zdrojů

0,00 Kč

Přijaté příspěvky, dary

75 000,00 Kč

Ostatní výnosy

17 502,00 Kč

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

92 502,00 Kč

0

K 31.12.2016 nevykazuje společnost žádný hmotný nebo nehmotný majetek.
Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní
závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy, včetně zmiňované přílohy, je uložena Městského soudu v
Praze při nadačním rejstříku a v sídle Nadačního fondu Moje velké přání, Františka Křížka 460/15, 170 00
Praha 7 - Holešovice.
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