Na kole dětem – nadační fond
Výroční zpráva 2010

1. OBECNÉ ÚDAJE

Název:

NA KOLE DĚTEM - nadační fond

Sídlo:

Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698

Identifikační číslo:

292 35 715

Účel nadace:
- Zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu
onkologicky nemocných dětí v zemích Evropské unie. Získávání diagnostických
a léčebných prostředků. Odborné vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického
personálu v oboru onkologie pro osvojení nejnovějších poznatků z oboru. Zajištění
lepšího prostředí pro léčbu a následné doléčení onkologicky nemocných dětí.
Poukázat na problémy onkologicky nemocných dětí a zlepšit jejich návrat do
běžného života.

Správní rada:
předseda:

Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 698 01
den vzniku funkce: 31.srpna 2010
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010

člen:

Martin Severa, dat. nar. 10.02.1956
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 222, PSČ 687 24
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010

člen:

Ing. Jaroslav Miklenda, dat. nar. 13.12.1947
Veselí nad Moravou, Rumunská 737, PSČ 698 01
den vzniku členství ve správní radě: 31.srpna 2010

Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda
správní rady.

Revizor:
Eva Kupková, dat. nar. 12.12.1980
Nymburk, Generála Antonína Sochora 2077, PSČ 288 02
den vzniku funkce: 31.srpna 2010

Zřizovatel:
Josef Zimovčák, dat. nar. 31.12.1956
Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ 698 01

Výše nadačního jmění:

1 000,- Kč

Datum vzniku NF:

31.srpna 2010

2. INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBÁCH VE STATUTÁRNÍCH,
ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH
Počet zaměstnanců během účetního období činil 0, z toho počet členů řídících
orgánů činil 0. Odměny osobám, které jsou statutárním a dozorčím orgánem nebyby
vyplaceny.
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI NF
NA KOLE DĚTEM – nadační fond vznikl jako benefiční součást mezinárodního
sportovního projektu Na kole dětem. V období od svého založení až do konce roku
2010 bylo věnováno zajištění finančních prostředků, které byly využity ve prospěch
onkologicky nemocných dětí.
Sportovci si velmi citlivě uvědomují, jak je zdraví důležité, kolik vůle je třeba
k tomu zdravotní potíže překonat, nebo se s nimi vyrovnat. Uvědomují si, že bez
podpory svého okolí to málokdo dokáže. Nikdo z nás také neví, kdy se sám ocitne
v takové situaci a bude potřebovat pomoc. Stejně dobře si ale uvědomují, že
různým onemocněním je možné do jisté míry předcházet.
Cílem dalších ročníků projektu Na kole dětem bude nejen finanční pomoc
a podpora nemocných dětí, ale také veřejná debata a snaha upozornit na
problematiku onkologického onemocnění a permanentní připomínání důležité úlohy
sportu a pohybu v našich životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl
ještě nemohou samy ovlivňovat. Právě proto chceme poukázat na preventivní
význam sportu při výchově dětí a mládeže. Sportovní aktivity významným způsobem
přispívají ke vštěpování pozitivních životních návyků, trpělivosti a také
se nezanedbatelně podílejí na vzniku kolektivního pocitu sounáležitosti
s vrstevníky a příslušníky dalších generací. Sport a pohyb rovněž patří mezi
nejúčinnější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění. V dalších
ročnících je plánována užší specifikace využití získaných finančních prostředků na
rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě, tím minimalizovat traumatizující
zkušenosti a pomoci jim ke snazšímu navrácení do běžného života.

4. FINANČNÍ PROSTŘEDKY KONTA NF NA KOLE DĚTEM
Vyúčtování za rok 2010
Celkové příjmy za rok 2010
Období

Dary

2010/11

200 000,-

2010/12

50 000,-

2010

250 000,-

STAVREKO s.r.o., Hradec Králové,
Jungmannova 1406
SMO a.s., Otrokovice, Zlínská ul. 172

Celkové výdaje za rok 2010
2010/12
2010/12
2010/12

100 000,100 000,50 000,-

NF Krtek, FN Brno
O.s. Haima, FN Praha
O.s. Šance, FN Olomouc

