


PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kdo s námi další rok kouzlili
úsměvy na rtech nemocných dětí.

Chceme poděkovat Vám všem, kdo jste se nechali
zlákat naší činností a zapojili jste se.

Děkujeme každému, kdo přispěl jakoukoli
drobností, nebo jen korunou, do společného úsilí,

protože bez Vaší snahy, bychom se neposouvali
vpřed a nedokázali bychom v tomto roce, pomoci

více než 180-ti dětem, trpícím vážným
onemocněním.

Spojme ruce v jeden uzel, 
dejme tomu námořnický, 
zaženeme každou svízel, 
vyčarujme úsměv dětský.
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ÚVOD.

JE TO JIŽ V NAŠÍ NADACI TAKOVÝ ZVYK, MÁME RÁDI TAKOVÉ TO OSOBNÍ 
OSLOVENÍ, TEDY I LETOŠNÍ ÚVOD BYCHOM POJALI V TOMTO DUCHU....
NAŠE ZLATÍČKA, PROTOŽE LETOŠNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA JE JIŽ DRUHOU V 
POŘADÍ, MOHLO BY SE ZDÁT, ŽE JSME SKORO „MAZÁCI“ A NĚKDY MÁME 
POCIT, ŽE TO SPOLU TÁHNEME OPRAVDU MNOHEM DÉLE, NEŽ DVA ROKY.
V LETOŠNÍM ROCE JSME SE NĚKOLIKRÁT ZASTAVILI A PŘEMÝŠLELI ZDA 
DĚLÁME OPRAVDU VŠECHNO CO JE V NAŠICH SILÁCH PRO TY JENŽ NÁŠ 
POTŘEBUJÍ. VY NÁS STÁLE PŘESVĚDČUJETE O TOM, ŽE VŠICHNI 
SPOLEČNĚ DĚLÁME OPRAVDU MAXIMUM A TO NÁS UVNTŘ MOC HŘEJE. 
SPOLEČNĚ JSME VKROČILI DO ROKU 2016 A MY VÁM NYNÍ PŘINÁŠÍME 
SHRNUTÍ TĚCHTO KRÁSNÝCH 365 DNÍ.
SPOLU JSME SPOJILI VÍCE NEŽ 180 RODIN VÁŽNĚ NEMOCNÝCH DĚTÍ A TO 
JE PODLE NÁS NĚCO NEUVĚŘITELNÉHO, NĚCO CO JSME NA ZAČÁTKU 
TOHOTO NEVINNÉHO NÁPADU VŮBEC NEČEKALI. 
POJĎME SE SPOLEČNĚ OHLÉDNOUT.....

NEČEKÁME OD LIDÍ MILIONY,
NAOPAK PŘESVĚDČILI JSME SE,

ŽE KDYŽ MILION LIDÍ SPOJÍ SVÉ RUCE,
A DAJÍ KAŽDÝ JEN MÁLO,

JE TO VE VÝSLEDKU MNOHEM VÍC,
NEŽ MILION,

JE TO TOTIŽ MILION LIDÍ,
KTEŘÍ DALI SÍLU, LÁSKU A

A HLAVNĚ PODPORU
RODINÁM VÁŽNĚ NEMOCNÝCH DĚTÍ.

Lenka Klasnová
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POSLÁNÍ
NADAČNÍHO FONDU

ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Posláním nadačního fondu šance
onkoláčkům,

je materiální a finanční pomoc
dětem s onkologickým

onemocněním,
v léčbě a 2 roky po ukončené

léčbě a
dětem s vrozenou vadou nebo

jiným závažným onemocněním.
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STATUT NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
ONKOLÁČKŮM

Nadační fond šance onkoláčkům, byl založen 17.12.2014, díky nemoci malého Matyáše Klasny.
Tento chlapec od 9-ti měsíců podstupoval onkologickou léčbu s nejasnou vidinou na uzdravení.
Bylo to velmi náročné období pro celou jeho rodinu, jak z psychické stránky, tak i z materiální a
finanční.
V roce 2013 měl Matyáškův tatínek vážnou autonehoduu a rodina zůstala naprosto bez prostředků,
v tu chvíli se jejich přátelé a široké okolí rozhodli rodině pomoci.
Mnozí jejich sousedé vůbec netušili, že je tento malý chlapec takto nemocný, mnoho lidí vůbec
netušilo, co vše obnáší onkologické onemocnění u dítěte, jakoby tohle bylo za oponou.
Počátkem roku 2014 již rodina byla na dlouhé měsíce zabezpečena a proto se maminka Lenka
Klasnová spolu s Lucií Tomiovou, rozhodly pomoc přesouvat i k dalším dětem, které většinu času,
tráví místo na hřišti, v nemocniční postýlce a bojují o svůj život.
Obě se přesvědčily, jak dokáže okolí pomoci a semknout se nejen materiální podporou, ale i
vlídným slovem, psaným písmem.
Jak dokáží slova podpory psychicky vyčerpanou rodinu znovu postavit na nohy.
Postupně zjišťovaly co v rodinách nejvíce schází.
Protože se lidé s nadšením začali přidávat nejen v okolí Matyáškovy rodiny, ale po celé republice,
rozhodly se spolu s Ladislavou Blümelovou, založit nadační fond.
Rok 2014 byl zlomovým, nejen v pomoci onkologicky nemocných dětí, ale i v Matyáškově
uzdravení.

KOMU POMÁHÁME A PROČ

Nadační fond šance onkoláčkům již nemá za úkol pomáhat jen dětem s onkologickou diagnozou,
ale i dětem s vážným onemocněním.
V listopadu 2015 se pomoc navíc rozšířila o pomoc dětem s vrozenými vadami.
Díky postupnému propojení umožňují i nemocniční zařízení, návštěvy dětí v léčbě.
Jsme nesmírně rádi, že jsme se mohli zúčastnit různých akcí pořádaných FN Motol, ale že jsme i
sami mohli uskutečnit akce v této a dalších fakultních nemocnicích.
Naše pomoc směřuje hlavně přímo k rodinám domů. Ať je to již pomoc zprostředkovaná, nebo
nákup potřebného z transparentního účtu nadačního fondu, který byl zřízen pro účely určené v
zakládací listině.
Záleží nám na tom, aby rodina nemusela řešit po návratu z nemocnice, zda mají dostatek
desinfekcí, jídla, nebo zda jim neschází plínky, léky, atd.
Stejně tak chceme, aby nemuseli převracet korunu a přemýšlet zda dítěti kupit roušku, nutridrink,
nebo koupit maso na oběd.



Každá nemoc v rodině zásadně ovlivní její chod, vždy jeden člen (většinou matka) musí opustit
zaměstnání a zůstávat s nemocným dítětem, druhý rodič ( pokud jej rodina má, není vyjímkou, že
nemoc zasáhne i neúplné rodiny) se musí postarat o zbytek rodiny, pokud je zde sourozenec nebo i
větší počet dětí.
Tedy jeden příjem, vždy v rozpočtu schází. Sociální příspěvek, rodině většinou nabídne pracovník v
nemocnici, pokud ne, upozorníme i my na možnosti, jak čerpat státní podporu, ale než je tento
příspěvek na péči schválen ( pokud je vůbec schválen, nebývá vyjímkou, že se musí rodič odvolat a
čeká i několik měsíců zda se podaří a příspěvek mu stát schválí) dostává se rodina nejednou do
finanční tísně, kterou někdy řeší i unáhlenými úvěry.
Snažíme se novým dětem a hlavně rodinám předat informaci o nadaci Dobrý Anděl, kde je finanční
pomoc opravdu okamžitá, navíc je možné tuto pomoc čerpat po celou dobu léčby a i dlouhou dobu
po ní a samozřejmě se snažíme obratem podávat pomocnou ruku i my.
Většina rodičů si již informace mezi sebou předávají, těší nás, že se na nás začali obracet i samy
maminky s žádostmi o pomoc.
Od října jsme nově do zakládací listiny zakomponovali pomoc zdravotnickým zařízením, je to pro
nás spíš otázka pokrytí nemocničních oddělení například rouškami, drobným vybavením pokojů,
nebo jiným zařízením. Rozhodně, ale věnujeme většinu pozornosti přímo dětem.
Nemalým výdajem bohužel je i rozloučení ve chvíli nejhorší, my jsme se na své cestě setkali i s
tímto problémem a bylo pro nás opravdu těžkým rozhodnutím, zda zakomponovat i tuto položku
do zakládací listiny, ale myslíme si, že pomoc v této podobě, je to poslední, čím dítěti, které
statečně bojovalo o svůj život, můžeme prokázat alespoň malou poklonu.

ÚČEL NAŠÍ POMOCI

1.Pomoc materiální
2.Pomoc v oblasti základních lidských potřeb
3.Pomoc v oblasti sociálnÍ
4.Podpora rozvoje
5.Rozvoj progresivních metod
6.Cestovní výlohy
7.Podpora zdravotnických center
8.Akce a podpora dětí
9.Pohřebné
10.Podpora sportovních potřeb

8.



ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY 
NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Název 
subjektu:

Nadační fond Šance 
onkoláčkům IČO: 03592715

Spisová 
značka:

N 225 vedená u Krajského 
soudu v Plzni

Den 
zápisu: 17. prosince 2014

Sídlo: Husova 1037, 334 01 Přeštice

Zakladatel nadačního fondu a vklad 
Ladislava Blümelová        vklad 500,-kč

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU 

Předsedkyně správní rady                               Lenka Klasnová 
Místopředsedkyně správní rady                     Ladislava Blümelová 
Člen správní rady                                              Šárka Osvaldová 

Revizor                                                                Veronika Johnová 

KONTAKT
www.nfsanceonkolackum.cz

www.facebook.com/sanceonkolackum

EMAIL
sanceonkolackum@seznam.cz
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BANKOVNÍ ÚČET NADAČNÍHO
FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM 

ZAKLÁDAJÍCÍ ÚČET PRO NADAČNÍ FOND ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Zakladatelka nadačního fondu šance onkoláčkům Ladislava Blümelová,  založila dne 
16.9.2014 účet 2798615053/0800 u české spořitelny. 
Disponující osobou byla Ladislava Blümelová a Lenka Klasnová. 
Na tento účet byl uložen vklad do nadačního fondu. 
Měsíční poplatky za účet, příchozí a odchozí platby i po jednání s bankou stále převyšovaly 
naše představy, proto byl tento účet byl v rámci úspory zrušen 13.1.2015 

BĚŽNÝ ÚČET NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Nadační fond šance onkoláčkům disponuje transparentním účtem 2600717725/2010. 

Účet je veden u Fio Banky pobočka Plzeň náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00

Podpisové právo k tomuto účtu má předseda nadačního fondu Lenka Klasnová a 
místopředseda správní rady Ladislava Blümelová

Účet byl založen k 3.1.2015
Tento účet je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje 
nadačního fondu. 
Jsou na něj přijímány finanční dary a poskytovány z něj nadační příspěvky.

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
ONKOLÁČKŮM

Nadační fond šance onkoláčkům zřídil k 30.6.2016 veřejnou sbírku Spisová značka 
ZN/1069/VVŽÚ/16

Účet je veden i FIO Banky pobočka Plzeň náměstí Generála Píky 2703/27, 32600

Účet je transparentní 2900857033/2010 

Podpisové právo k tomuto účtu má předseda nadačního fondu Lenka Klasnová a 
místopředseda správní rady Ladislava Blümelová. 



Finanční pomoc
Různé organizace, kapely, fyzické osoby a firmy pořádají akce na podporu nadačního fondu šance onkoláčkům, 
zde putuje část, nebo celý výtěžek opět na transparentní účet nadačního fondu. 

Drobní i větší podnikatelé se vzdávají části svého výdělku v % a též částku zasílají na transparentní účet 
nadačního fondu šance onkoláčkům. 

Převodem na účet

Bankovním převodem na účet číslo  2600717725/2010 vedený u Fio Banky

Trvalým příkazem na účet číslo   2600717725/2010 vedený u Fio Banky

Hmotná pomoc

Nadační fond šance onkoláčkům přijímá i hmotnou pomoc, v podobě zdravotních pomůcek, léků, hygienických 
potřeb, kterou následně rozděluje podle potřeby příjemcům a žadatelům.

Stejně tak přijímá i pomoc v podobě výtvaných potřeb, kancelářských potřeb, drobných dárků, tuto pomoc 
směřujeme většinou do zdravotních zařízení, kde ji využívají zejména herní terapeuti.

Kasičky 

Umístění zapečetěné pokladničky na rúzných akcích je další forma podpory. Hasičscké akce, Dny dětí, 
charitativní běhy apod. 

Dobrovolnická podpora

Pomoc dobrovolníků je pro nás neskutečnou podporou a jak se říká „ k nezaplacení“ 
na různých akcích je vždy potřeba každá ruka, fotografka, která naše akce vždy dokáže 
zachytit v tom správném světle, na tvoření nesmí chybět i maminky, které se rády 
utrhnou od svých zdravých dětí a jdou svou lásku a péči rozdat do nemocnice
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Shrnutí činnosti v roce 2016

Druhý rok je za námi

Pomoc materiální v podobě 
léků, zdravotníckých potřeb, 

léčivých prostředků, 
rehabilitačních pomůcek, fyzioterapeutických služeb,

prostředků alternativní medicíny, bylinek, 
léčitelství a  pomoc v oblasti psychologické.

Zprostředkování materiální pomoci.

Každá nemoc v rodině způsobí naprostý převrat, navíc když rodinu zasáhne vážné onemocnění dítěte. 
Většinou se mezi prvními body řeší, kdo bude s nemocným a kdo půjde do zaměstnání. 

Kdo se bude starat o zbytek rodiny, pokud jsou sourozenci tak samozřejmě o ně. 
Bereme-li v potaz onkologickou léčbu, je vcelku jasné, že jeden z příjmů v rodině ubyde, samozřejmě je možné
požádat o různé sociální příspěvky od státu, ale než se rozhodnutí o schválení vůbec rodina dočká, pokud se ho

dočká, je někdy již na pokraji bídy. 
Léky, zdravotní pomůcky, rehabilitační a fyzioterapeutické pomůcky jsou hlavním cílem naší pomoci, pokud

pomineme, že rodina ve většině případů má běžně jednu i více půjček, hypotéku, nájemné a další běžné poplatky,
je pro členy nereálné aby ještě z vlastních prostředků pokryli náklady navíc za tyto položky.

Stejně tak je to s alternativními prostředky a bylinkami, které hodně rodin využívá ke klasické léčbě. 
Léčitelství a pomoc v oblasti psychologické je velmi důležitá část, kterou nesmí rodina zanedbat a je zásadní i v

úspěšné léčbě. 
Dárci velmi často nabízejí materiální pomoc přímo ke konkrétní rodině, tedy je naším posláním i tuto pomoc

zprostředkovat, nebo pomoc přijmout a rodině předat. 

Pomoc v oblasti základních lidských potřeb 
drogistické potřeby, potraviny, nápoje, oblečení, obuv.

Každý si dovede představit, že v ruce převrací pár korun a přemýšlí jestli ji přidat k penězům na jídlo, nebo ji
ušetřit a koupit příští měsíc boty. Někdy se rodiny s nemocným dítětem opravdu rozmýšlí za co utratí posledních

pár korun, zda si půjčit, nebo koupit a čekat jestli vyjdou. 
Základní lidské potřeby v podobě potravin, nápojů, oblečení, obuvi a drogistických potřeb jsou pro nás základním

posláním.
Nechceme aby byly děti, kde není rodina dobře finančně zajištěna, ochuzeny např. O jogurt, nebo snad nové boty.
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Pomoc v oblasti sociální
finanční pomoc v oblasti bydlení 

nájemné, voda, plyn, eletřina, topení. 
Nákup drobných elektrických spotřebičů, 

drobného vybavení bytu/domu.

Pokud má rodina s nemocným dítětem řešit priority, je pro ně rozhodně důležité aby měly děti co jíst, pít, tedy
oblast poplatků za bydlení, je pro ně v tu chvíli opravdu vedlejší, i za cenu, že budou nuceni později řešit dluh,

který neplacením nájemného vznikl. 
Tato pomoc samozřejmě nesouvysí přímo s nemocným dítkem, ale přesto je důležité aby rodina udržela bydlení,

nebo např dodávku plynu nebo elektřiny. Tedy jsme i v tomto směru dvakrát poskytli pomoc.
I přesto se k této pomoci často nepřikláníme, snažíme se rodiny směřovat k tomu, aby tuto situaci řešili

dlouhodobě sami. 
Další částí jsou drobné elektrické spotřebiče a vybavení bytu, tedy dejme tomu čistička vzduchu, inhalátor, nebo

speciální matrace, postel, je rozhodně nákladnou položkou, kterou si rodiny většinou nemohou ze svých
pravidelných příjmů dovolit, i to je naším posláním. 

Podpora rozvoje
vzdělání, manuálního rozvoje, seberealizace a 

harmonického vývoje osobnosti 
rozšíření a zkvalitnění možností kulturního vyžití,

Nákup drobné elektroniky k vývoji dětské psychomotoriky.

Děti v předškolním a školním věku, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje, i učení udržovat v chodu, není to ale
jednoduché vzhledem k tomu, že nesmějí navštěvovat školní zařízení, dáváme tedy rodině možnost proplacení
učitele doma. Stejně tak různé zájmové činnosti, které rozvinou jejich manuální schopnosti, nebo i potřeby k

tomu potřebné jsou nedílnou součástí rozvoje a seberealizace pro harmonický vývoj osobnosti. 
Je velmi důležité rozšiřovat a zkvalitňovat možnosti kulturního vyžití, tedy i v tomto směru se snažíme vyhovět.
A v  neposlední řadě je to drobná elektronika např. Ipad, který dokáže pomoci v rozvoji dětské psychomotoriky,

stejně tak v poruše zraku, jsou některé porgramy, velmi výkonné ve zlepšení stavu dítěte. 
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Rozvoj progresivních metod 
klasické, alternativní a preventivní,

 medicíny a jejich uplatnění, 
vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví

Je důležité aby rodiny, které nemoc postihla, nebo již mají za sebou i boj s onkologickým onemocněním, věděly
jaké možnosti mají, jak z pohledu klasické, alternativní, nebo preventivní medicíny, není jednoduché nemoc

přijmout a prevence před její recidivou je také velmi důležitou částí. 
V tomto směru jsme zatím nepodnikli žádné kroky, ale rozhdoně bychom v tomto směru chtěli v budoucnu

rozvést více efektivní služby. 

Cestovní výlohy
Cestovní výlohy spojené s léčbou (cesta s dítětem) zahrnuto i léčitel,

 lázeňské zařízení, nemocnice, rehabilitační centrum 
v české republice a ve státech EU.

Cesty k lékaři, léčiteli, do lázní, nebo rehabilitačních center ne vždy hradí pojišťovna, v některých případech je
nehradí vůbec a rodiny si raději najdou službu blíž, i když vědí, že její kvalita nebude taková jako na vzdálenějším

místě, nechceme aby rodiny, které nemají dostatek prostředků, odmítli kvalitnější pomoc jen kvůli penězům. 
Stejně tak, někdy je nutné aby léčba byla poskytnuta v jiném státě evropské unie, tedy i v tomto směru

poskytujeme pomoc.

Podpora zdravotnických center
Nákup zdravotních, rehabilitačních pomůcek 
a drobného vybavení do zdravotních zařízení, 

lázeňských center a rehabilitačních center, nemocnic.

Rozhodli jsme se v menší míře podporovat i zdravotnická zařízení ať již lázní, léčeben, nebo nemocnic,  věci
jako roušky, rukavice, podložky, nebo jiné zdravotní pomůcky a drobné vybavení.

Stejně pro nás, ale prioritou zůstávají rodiny a přímá pomoc k nim. 

14.



Akce a podpora dětí
akce pro děti ve zdravotnickém zařízení, 

podpora vývoje, podpora psychické pohody,
nákup drobných upomínkových předmětů, dárků,

 ručních prací, galanterie, papírnictví, zážitků.

Velmi rádi jsme navázali spolupráci s dětskou pediatrickou klinikou při FN Motol, pravidelně se zúčastňujeme akcí,
které pořádají, při této příležitosti vždy navštívíme i oddělení dětské hematoonkologie.

Pravidelně i pořádáme akce kdy navštěvujeme, děti na oddělení spolu s nějakou známou osobností. 
Lidé nás v těchto akcích opravdu velmi podporují a zasílají drobné dárky k předání dětem. 

Tedy v této části není nutné tak často prostředky využívat. 

Pohřebné
finanční podpora pozůstalým 

po skonu onkologicky léčeného dítěte, nebo dítěte s jiným vážným onemocněním.
náklady spojené s pohřbem.

Mnohem raději bychom místo této části měli zařazen například výlet do ZOO, 
bohužel i tohle patří k boji se zákeřnou nemocí, ve většině případů je to ve vztahu s onkologickým onemocněním,

po půl roce jsme došli k závěru, že je skutečně důležité rodinu podpořit i v tomto směru, kdy je opustí jejich
nejdražší dítě. 

Náklady spojené s pohřbem jsou v dnešní době skutečně finančně existenční a většinou si na ně rodiče vezmou
úvěr. Důležitým krokem k dalšímu životu bez jejich dítěte, je i cesta bez zbytečných dluhů. 

Jsme velmi rádi, že jsme propláceli pouze jednu tuto položku a věříme, že bude co nejméně příležitostí. 

Podpora sportovních potřeb

Mnohem více děti zasahují účinky chemoterapií než si vůbec dokážeme představit, je pro ně mnohem náročnější
zařadit se zpět do kolektivu, navíc jsou velmi často po léčbě tak trochu hendikepované.

Sport je pro dítě po ukončené léčbě delší dobu TABU, ale když už se podaří v něčem vyniknout, jsme tu proto
abychom podpořili nákupem např. Kola, koloběžky, bruslí atd. Samozřejmostí jsou i doplňky jako ochranná přilba,

nebo chrániče. 

15.





V roce 2016 uspo ádal nada ní fond šanceř č
onkolá k m adu akcíč ů ř

a ady dalších se zú astnil a podpo il je.ř č ř
P ipome me si ty nejd ležit jší.ř ň ů ě

MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ VE FN MOTOL

V únoru jsme se zúčastnili Masopustního tvoření ve spolupráci s KDHO a pediatrickou
klinikou při FN Motol, byla to velmi milá akce a moc jsme si ji s dětmi užili, předali jsme

i velkou spoustu dárků herním terapeutům pro jejich malé svěřence. 

V měsíci březnu nás opět podpořilo město Přeštice, výtěžkem na Reprezentativním
plesu.

Děkujeme 

17.



PŘEDÁNÍ DÁRKŮ VE FN MOTOL 

V březnu jsme mohli předat další velkou spoustu dárků do rukou herních terapeutů při
FN Motol.  Za 3 měsíce jsme rozeslali i velkou spoustu materiální pomoci, přímo do

rodin vážně nemocných dětí.

DARUJ VLASY

Neskutečně se dárci začali zapojovat do akce Daruj vlasy, ve spolupráci s
Dlouhovláska.cz, která od nich vlásky vykoupí, nám zašle na trasnparentní účet výtěžek

se opravdu lidé přidávají rychlostí blesku. Dlouhovláska navíc, na vlastní náklady
vyrábí paruky pro onkoláčky zdarma přímo na míru. 



SOUBOJ TITÁNŮ

Velmi mile nás překvapila podpora na úžasné akce Souboj Titánů. Stejně tak nás
překvapila podpora města Plzeň v podobě finanční podpory, ale také zástupců firmy

Kairos planets, kteří našim dětem věnovali nemalý obnos. 
Aktivně nás podporovat nás začala i Národní protidrogová centrála. 

SPOLUPRÁCE S MA-MA FOUNDATION

Velmi rádi jsme navázali spolupráci s MA-MA foundation, která plní nemocným dětem
sny v podobě zážitků.

19.



SPOLUPRÁCE S JUNIORFEST

Velmi nás i potěšila spolupráce s Juniorfestem, vážíme si ji a děkujeme!

AKCE DVD

Akce DVD dětem byla velmi úspěšná, pohádky jsme spolu s herními terapeuty předali
dětem v nemocnicích.

20.



VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Anička Klimišinová svou cestu léčbou zdokumentovala a my jsme se rozhodli její práci
vystavovat na našich akcích. Bylo to opravdu velmi úspěšné.

SPOKOJENÁ MAMINKA-SPOKOJENÉ DÍTKO 

Dobře víme, jak je důležité aby maminka, která tráví s dítkem v nemocnici veškerý čas,
měla možnost se uvolnit, pro většinu jsme díky ochotným ženám zajistili masáž, péči o

vlasy nebo nehty. Všichni se krásně zapojili.

21.



KRYŠTOF NA KOLE 

Krásná podpora, cesta z čech do Itálie byla skvělou výzvou !

DĚTI DĚTEM

I tak by se dalo nazvat, když děti pomáhají nemocným dětem, je jich spousta, ale
některé pomoc opakují a toho si velmi ceníme, jako třeba Dan a Barunka Zdeňkovi.



TVOŘENÍ S DĚTMI 

Tvořit s dětmi jsme jezdili během celého roka, skvělé akce díky spolupráci s KDHO a
pediatrickou klinikou při FN Motol.

DÁRKY DĚTEM 

Během roku jsme také objížděli FN Plzeň, Motol, Ústí nad Labem, Brno i České
Budějovice a rozdali jsme velikou spoustu dárků od dárců přímo dětem. 



OZDRAVNÝ POBYT PŘI FN MOTOL 

Více než 100 dárců zaslalo na tento ozdravný pobyt dárky v podobě odměn nebo i
soutěží pro nemocné děti na ozdravný tábor, velmi rádi jsme předali i 2 dorty !

PROJEKT TIME 

Za celoroční podporu projektem kalendářem TIME jsme byli velmi rádi. 



DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ONKOLÁČKY

Říjnové představení v Příbrami na podporu onkoláčkům mělo opravdu velký úspěch.

RADOST DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ 

Protože se nám každoročně sejdou i dárky nevhodné pro onkoláčky, stejně tak jako
velká spousta oblečení, vždy odvážíme do DD dětem, které nemají rodinu. 
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PODPORA NADACE ČEZ 

Mohli jsme díky nadaci ČEZ Sophince Větrovcové zaplatit velkou část nákladů na
speciální vozík. 

PODPORA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Pomáhat se dá různě, my si vážíme i podpory známých osobností.



ÚSMĚVY DĚTÍ 

Jsou pro nás tím nejdůležitějším, tím co nás v naší činnosti pohání vpřed, co nám dává
sílu jit dál, když se někdy opravdu nedaří, to právě ony nás povzbuzují svými úsměvy.

27.



COCA COLA KAMION

Podpora města Přeštice neutichá a díky místním jsme získali i podporu z akce Coca
Cola kamionu. 

VÁNOČNÍ JARMARK PŘÍBRAM A PŘEŠTICE

Každoroční jarmarky na podporu onkoláčkům se opravdu vydařily. Podpora dárců i
lidiček, kteří přišli a nakoupili, byla opravdu obrovská.



MĚJ SE RÁDA 

Do pomoci se zapojila i skvělá žena Lucie Mourková, která nás připojila do své akce Měj
se ráda, velmi si podpory vážíme, akce byla krásná !

ROZLOUČENÍ S PROJEKTEM TIME

Děkujeme za krásné zakončení akce TIME s modní přehlídkou, kde vystoupila i
onkoslečna Eliška.



SPLNÍŠ MI PŘÁNÍ ? 

Ano i to je naše každoroční akce pro onkoláčky a děti s jiným závažným onemocněním,
děti si nakreslí jaký dárek by si přály k vánocům a dárci jim jejich přání postupně plní.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MOTOLE 

Již každoročně se účastníme i Mikulášské nadílky ve FN Motol, díky Martinovi Švejdovi
jsme mohli rozdat velkou spoustu dárků v převlecích za čerta, mikuláše a anděla.

Dárků se sešla, ale taková spousta, že jsme je rozvezli a rozeslali do 10 ti nemocnic po
celé ČR . Stejně tak i dárky vánoční pro onkoláčky. Děkujeme Verunce Balšánové za

krásné fotky z akcí. 



VÁNOČNÍ NADÍLKA V NEMOCNICÍCH 

Dárci byli letos k dětem opravdu velmi štědří a my jsme mohli dárky rozdat osobně v
nemocnici v Plzni a v Motole, do ostatních nemocnic jsme dárky rozvezli nebo rozeslali.

Tohle jsou momenty, které nás naplňují a jsme rádi, že s námi dětem radost dělají i
známé tváře. 



POCHOD O JEDNÉ NOZE DAVID MINAŘÍK 

David se rozhodl ujít o jedné noze ( druhou má po amputaci) 400 km, díky jeho snaze
jsme získali opravdu velkou částku pro naše onkoláčky. 

ROK 2016 PŘINESL NÁM VŠEM OPRAVDU VELKOU SPOUSTU ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ,
JSME ŠŤASTNI, ŽE SE K NÁM PŘIDALA TAKOVÁ SPOUSTA LIDÍ, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI

POMOCI, VÁŽÍME SI OPRAVDU KAŽDÉHO KDO SE SNAŽÍ A JAK SE ŘÍKÁ

„KDO NECHCE HLEDÁ DŮVODY, KDO CHCE HLEDÁ ZPŮSOBY“ 

Děkujeme za uplynulý rok  Vaše onkotety 
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FINANČNÍ ČÁST
Seznam nadačních příspěvků

rovno 10.000,- kč nebo více než 10.000,- kč
přiznaných správních radou a vyplacených

v roce 2016 v celkové výši 2.164.714,-kč 
SEZNAM OSOB 

Alena Mertová 15562 Marcela Jiříčková 13774
Aneta Stará 14097 Marcela Pittnerová 11615
Anna Landová 19417 Marie Volfová 11581
Barbora Hašková 15452 Markéta Koňáková 52581
Bohdana Preiszová 21462 Markéta Loučková 12826
Bohdanka Vančatová 18104 Markéta Navrátilová 42110
Brigita Vacková 35998 Markéta Raunigrová 14200
Dana Kretschmannová 20000 Martina Chybová 13593
Daniela Černá 12714 Martina Kerberová 18232
Dominika Klennerová 13367 Martina Kroková 24216
Eliška Jahodářová 18090 Martina Pernerová 12582
Emílie Skokanová 15621 Martina Šrubařová 11365
Eva Hudáčková 21784 Michaela Hlaváčková 10601
Eva Králová 18032 Michaela Krištofy 12163
Eva Pačesová 13496 Michaela Svačinová 10000
Eva Trejbalová 20525 Michaela Šebová 14944
Gabriela Jindrová 18891 Michaela Voráčková 41336
Hana Jonštová 13782 Miluše Vyskočilová 11141
Hana Maršíková 11057 Miroslava Kallaiová 14167
Hana Mikulajová 10724 Monika Bejčková 13410
Hana Novotná 10263 Monika Benediktová 41330
Hana Sedláková 10402 Monika Stránská 14926
Ivana Violová 20071 Monika Šroubová 14358
Jana Hrubešová 10653 Monika Valešová 13826
Jana Murtingerová 32112 Nikol Mižigarová 28647
Jana Novotná 19290 Nikola Mülerová 14178
Jana Pfeifferová 10476 Nikola Němcová 25985
Jana Pitrmannová 31727 Petr Verner 399410
Jitka Klimišinová 14532 Petra Kozderková 12267
Jitka Kučerová 12865 Petra Skálová 22855
Jitka Perská 39053 Romana Horňáková 11081
Jolana Martanová 15000 Romana Škubová 10705
Juliana Větrovcová 90000 Soňa Jochecová 16418
Karin Kratochvílová 17908 Soňa Jüstlová 15627
Kateřina Šňupárková 14000 Tereza Čermáková 14657
Klára Švemlerová 22198 Tereza Kubienová 41872
Lenka Suchá 25000 Tereza Prouzová 26587
Lenka Šímová 29820 Věra Horváthová 31330
Libuše Janeczková 28680 Veronika Pešková 14020
Liesselotte Blechová 16432 Vladimíra Cigánková 16434
Lucie Janíčková 11929 Zdeňka Gerněšová 30020
Lucie Rážová 14279 Zdeňka Reifová 19779
Lucie Sodomková 10449 Zuzana Zábranská 17912
Lucie Svobodová 14105 Žaneta Kyralová 10795
Lucie Štrajtová 33786
Marcela Janová 30053 celkem 2164713,5



NEPŘEJÍ SI BÝT ZVEŘEJNĚNI 

P ÍSP VKY P ESAHUJÍCÍ 10.000 k  CELKEM 2.283.870 ,-KŘ Ě Ř č č

P ísp vky p iznané správní radouř ě ř
a vyplacené v roce 2016

nedosahující ástky 10.000 kč č

Příspěvky přiznané správní radou
a vyplacené v roce 2015

nedosahující částky 10.000 kč
byly osobám vyplaceny

v celkové hodnotě 535.450,-Kč

34.

ANONYMNÍ 11449
ANONYMNÍ 10192
ANONYMNÍ 23745
ANONYMNÍ 11608
ANONYMNÍ 10452
ANONYMNÍ 19598
ANONYMNÍ 32112
celkem 119156

FN Plzeň 8997



VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
CELKEM

2.819.320,- K  č

CELKOVÝ P EHLED VYPLACENÝCH P ÍSP VKŘ Ř Ě Ů

35.

Leden 331817,6
únor 249120,3
březen 196091
duben 139922,6
květen 201946,8
červen 305172,7
červenec 122541
srpen 130497
září 508320,1
říjen 361392,3
listopad 176109,2
prosinec 96388,9

celkem 2.819.320



Náklady nada ního fondu,č
kontrola výdaj  a hospodá ský výsledeků ř

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Šance onkoláčkům v roce 2016 
činily 453 068,- Kč. 

Statutem Nadačního fondu Šance onkoláčkům, je určeno, že celkové náklady související se 
správou nadačního
fondu, nesmí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků 
převýšit 35 % celkových ročních příjmů.

Celkové příjmy za rok 2016 činí      3.615 671 kč 
Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu Šance onkoláčkům   1.265 485 kč
Skutečné náklady Nadačního fondu Šance onkoláčkům   453. 068 kč

V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí, provozní náklady činily 

pouze 35,80 % z celkově možných nákladů.

Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily pouze 12,53%.

36.

Spotřeba materiálu 
Ostatní daně a poplatky 0,00 Kč
cestovné 
Poštovné 
Mzdové náklady 0,00 Kč
Kancelářské 
Účetní,auditorské a jiné 0,00 Kč
Jiné náklady 
Daň z příjmů 0,00 Kč
Celkem

52 330,00 Kč

78 692,00 Kč
79 038,42 Kč

79 568,30 Kč

162 339,00 Kč

453 068,00 Kč



Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v
roce 2016 v celkové výši 3.615.671,- Kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000 kč

37.

11320 MĚSTO PŘEŠTICE
60000 DAGROS, s.r.o.
50000 KOMS MĚLNÍK A.S.
10000 PHOTON EUROPE S.R.O.
10000 NAVLÁŠIL STAVEBNÍ FI

250000 ARBYD CZ S.R.O.
10000 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GO
13450 EUROPLASMA S.R.O.
10000 American Security
10000 Město Příbram
15000 SDH V POBEZOVICICH

108292 Nadace ČEZ "DARY"
20000 KD SLUŽBY S.R.O.
13317 AQUAKLIM, S.R.O.
90667 Nadace Nova
10000 REALITNI KANCELAR PU

116969 projekt Time
100000 Cairos 

10000
10000
32290
24000 STEINER & MAKOVEC S. 

985305 celkem

IT One s.r.o. Jablonec Nad Nisou  
CONSTAT RESEARCH, S.  
DIVADLO A. DVOŘÁKA P  

celkem   0,00 Kč



Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nepřesahující 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění

DARY A FINAN NÍ P ÍSP VKY ZA ROK 2016        3.615.671 KČ Ř Ě č

38.

15000 MENCLIK PETR
10400 KOTRBA JAN
10000 Mlejnek Tomáš,Mgr.
10000 Giertl Jan
11300 POLIDA LUKAS
10000 SVITIL PAVEL
10000 LÍSOVÁ JANA
10000 Ricardo a Radek
21881 BRÁDKA VÁCLAV
17509 ZDENĚK SVŮRA

103100 Petr Štál
18000 Volná Hana
10000
30000 MANDAUS JAN 

287190 celkem

PASEVOVÁ LENKA  

dárci pod 10.000 1960632

celkem   382544



Ú ETNÍ UZÁV RKA A OPIS P ÍLOHY K Ú ETNÍ UZÁV RCE 2016Č Ě Ř Č Ě
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P ÍLOHY K Ú ETNÍ UZÁV RCE 2016Ř Č Ě



44.



45.



46.









50.










