VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ROK 2011
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:
Sídlo:
GSM:
E-mail:
Web:

Nadační fond Podepsáno srdcem
Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy
+420 777 730 511 – 13
info@podepsanosrdcem.eu
www.podepsanosrdcem.org

Nadační fond Podepsáno srdcem (dále jen NF PS) je právnickou osobou, a to nadačním
fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

IČ:
Bankovní spojení:

284 78 924
24000267/0100
IBAN: CZ3401000000000024000267
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX

Zřizovatel:

Jediným zřizovatelem NF PS je Agency Prague Cherry, spol. s r.o.,
se sídlem Líšnice 173, okres Praha – západ, PSČ 25210, IČ: 15891291,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v
oddílu C, vložka 1993.
Podobu, účel a způsob činnosti upravuje Statut NF PS ze dne 14. 11.
2008.

Datum zřízení:
NF PS byl zapsán do Nadačního rejstříku dne 19. 11. 2008.
Územní působnost: NF PS realizuje svoji činnost především na území České republiky, v
odůvodněných případech může svoji činnost realizovat i mimo území
ČR.
Účel NF PS:

Shromažďování finančních prostředků a zajištění hmotné i
nehmotné pomoci, iniciativ a aktivit v oblasti zdravotnictví, sociálních
potřeb, vzdělávání pro využití v projektech stanovených Statutem NF
PS a dle aktuálních potřeb pro případ pomoci ve spolupráci s jinými
humanitárními subjekty v případě výjimečných událostí jako jsou
přírodní nebo humanitární katastrofy.

Způsob činnosti:

Fond prostřednictvím vypracovaných krátkodobých i dlouhodobých
projektů a pořádání společenských či kulturních akcí nebo jiných aktivit
soustřeďuje finanční prostředky na bankovním účtu k tomuto účelu
zřízeném. Tyto finanční prostředky pak vynakládá na humanitární účely
podle pravidel uvedených ve Statutu NF PS.
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Poslání NF PS:

Pomoc vybraným cílovým skupinám, mezi něž patří nemocní
Alzheimerovou chorobou a senioři se symptomy bezmocnosti.

Struktura NF PS:

Statutárním orgánem a správcem majetku NF PS je správní rada, která
je oprávněna řídit činnost fondu a rozhodovat o všech jeho
záležitostech. Její členové volí ze svého středu předsedu, který svolává a
řídí jednání správní rady. Podmínky členství ve správní radě, jeho vznik
a zánik upravuje Statut NF PS.
K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu prosté většiny, přičemž
rozhodovací právo všech členů rady je rovné. Jednání jménem
nadačního fondu mohou vést všichni členové rady samostatně.
Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k předtištěnému
názvu nadačního fondu připojí svůj podpis dva členové správní rady.
Na chod fondu dohlíží podle výše majetku fondu Revizor nebo Dozorčí
rada, jako kontrolní orgán volený Správní radou fondu. Činnost obou,
jejich vznik i zánik upravuje Statut NF PS.
Správní rada volí a jmenuje Ředitele fondu, odpovědného za
uskutečnění odborných, finančních, administračních úkonů a plánů
činnosti jí navrhovaných a schvalovaných. Působení ředitele, jeho
jmenování i odvolání z funkce upravuje Statut NF PS.
Poradní sbor je jmenován Správní radou za účelem poskytování
odborných konzultací.

Správní rada:
Předseda:
Členové:
Ředitel NF PS:
Výkonný ředitel NF PS:

Vladimír Mertlík
Andrej Babiš; Jaroslav Kurčík; Milena Grenfell-Baines; Milan
Houžvic; Zdeněk Ustohal
Eva Teličková
Věra Pavlíková

Provozně-technické zázemí NF PS: Nadační fond sídlí a působí v prostorách soukromého
objektu. Na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor,
uzavřené dne 1. 4. 2010 pronajímatelem Vladimírem Merlíkem
– vlastníkem domu č. p. 173 v obci Líšnice, katastrální území
Líšnice u Prahy, zapsaného na listu vlastnictví č. 183 vedeném
Katastrálním úřadem Praha – západ, pronajímatel poskytuje
prostory o výměře 24 m² za dohodnutou symbolickou částku 1,Kč/rok včetně energií a sítí se splatností počátkem každého
kalendářního roku. Prostory slouží k účelu užití kancelář a sídlo
NF PS.
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NF PS o své činnosti a programech pravidelně informuje prostřednictvím vlastních
internetových stránek: www.podepsanosrdcem.org.

NADAČNÍ FOND V ROCE 2011
Záměr NF PS:

Fond zúžil své programy pouze na projekt Alzheimerstop, což umožnilo
zintenzivnění podpory a pomoci seniorům postiženým Alzheimerovou
chorobou. Pro tyto účely byla prostřednictvím Fóra dárců zprovozněna
služba dárcovských sms pod heslem DMS ALZHEIMERSTOP.
Činnost tradičně vrcholila výročním charitativním koncertem.

Dlouhodobé programy NF PS jejich náplň a cílové skupiny:
Alzheimer Stop:

Finanční pomoc zařízením a jednotlivcům, pečujícím o lidi s
Alzheimerovou chorobou.

Hlavní akce roku 2010:

13. 12. 2011 se NF podílel na pořádání 17. ročníku koncertu a
humanitární dražby. V průběhu večera byla vydražena díla
předních výtvarníků v celkové hodnotě 444670,- Kč. Tyto
finanční prostředky byly předány fondu a budou sloužit jeho
činnosti a realizaci stanoveného humanitárního programu v
průběhu následujícího roku 2012.
Program koncertu i seznam dražených předmětů je uveden v
katalogu Podepsáno srdcem 2011, Agency Prague Cherry, spol.
s r.o., 2011, zveřejněném též na webu NF PS.

Zpráva o hospodaření NF PS v roce 2011: Na základě provedeného auditu bylo zjištěno, že
za uplynulý rok je majetek NF ve finančních prostředcích,
uložených na pokladně ve výši 59.875, - Kč, na účtu v KB
444670,- Kč.
Závěr:V roce 2011 NF realizoval materiální pomoc Alzheimer Centru Průhonice ve
výši 90 000,- Kč a Alzheimer Centru v Piešťanech ve výši 4000 Euro. V první
polovině roku 2011 fond obdržel 751,- Kč od neznámého dárce, 1100,- Kč od p.
Grygara, 3000,- Kč od občanského sdružení Adeto. Vyvrcholením roční práce byl
mezinárodní humanitární projekt koncertu, koktejlu a aukce Podepsáno srdcem. Výnos
z úspěšné aukce a darované prostředky jsou určeny na plánovanou pomoc v síti
Alzheimer Centrer v ČR. 100000 bylo poukázáno České alzheimerovské společnosti.
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Poděkování přispěvatelům: Děkujeme všem přispěvatelům a dražitelům, díky nimž může
NF vyvíjet svou činnost a pomáhat všem, kteří naši pomoc
potřebují.
Uvítáme zájem všech, kteří chtějí naší činnosti pomoci
finančními příspěvky, bezplatným poskytnutím produktů a
služeb, přímou pomocí při realizaci projektů či návrhy a
vizemi projektů, které díky svému provedení přinesou
prostředky pro další činnost NF. Své nabídky a příspěvky
směřujte na kontakty uvedené na webových stránkách NF.

Za trvající a dlouholetou pomoc speciálně děkujeme společnostem i jednotlivcům:
Kooperativa pojišťovna, a.s. – Agentura Praha
Česká televize
Cisco Systems Czech Republic
CTJ, a.s.
Český národní symfonický orchestr
Soliter, a.s.
Clarion Congress Hotel Prague
Czech Airlines, a.s.
Speed Press Plus, a.s.
S Optic, s.r.o.
Knižní klub
Top Class
L&V
Lady Milena Grenfell-Baines – Preston, GB
William Cabaniss - USA
Marie Formáčková
Tomáš Foustka
Miroslav Kubeš
Miloslav Rut
Ivo Svoboda
Petr Kovář
Marcela Kovářová
Ivan Pilný
Květoslava Pilná
Jan Stazsko
Tomáš Vítek
Dokumenty:
Statut NF PS
V Líšnici dne 15. ledna 2012

za Nadační fond Podepsáno srdcem
Vladimír Mertlík
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