


PODĚKOVÁNÍ 

Další rok je za námi a my bychom chtěli poděkovat všem, kdo jste spolu s námi
jakýmkoli způsobem pomohli vykouzlit úsměvy na rtech vážně nemocných dětí a

jejich rodin, protože to je naše priorita. 
Někteří jste s námi od úplného začátku, někteří jste se přidali později, ale všichni jste

se nějakou měrou zapsali do životů těch, kteří se ocitli ve svízelné situaci a to
následkem nemoci jejich dítěte. 

Díky Vám všem, jsme tento rok pomohli opravdu velké spoustě rodin, bylo jich skoro
400 !!!

Jak naše logo napovídá, spojení rukou nás všech, dokáže vykonat obrovské věci a my
jsme šťastni, že se nám to již třetí rok dařilo. 

To jsme totiž na začátku celého projektu opravdu nečekali. 

NAŠE DĚTI V SOBĚ MAJÍ TOLIK ENERGIE, 
KOLIK JIM MY RODIČE DÁME. 

NESPOKOJENÍ A USTARANÍ RODIČE, 
NEMOHOU PŘEDAT DOSTATEK SÍLY SVÝM POTOMKŮM 

K BOJI S NEMOCÍ 
KDYŽ ALE RODIČE CÍTÍ PODPORU ZVENČÍ, 

NEZABÝVAJÍ SE MATERIÁLNÍMI HODNOTAMI 
A JEJICH POZITIVNÍ ENERGIE SE MŮŽE SOUSTŘEDIT 

NA UZDRAVENÍ JEJICH DÍTĚTE.

Lenka Klasnová 
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ÚVOD

Nedá se popsat jedním slovem jaké pocity máme, když se ohlédneme za uplynulým
měsícem, rokem, když sečteme, kolik dětí mohlo dostat potřebné, kolika rodinám

jsme mohli trochu ulevit v jejich boji. 
Když sčítáme, kolik nových dárců se k nám přidali a vymyslelo způsob jak nám
pomoci, nebo jen naskočili do zajetých kolejí a prostě začali pomáhat tak jako

ostatní. 
Když se potom ohlédneme za celým uplynulým rokem, je to pocit naprosto

povznášející a tohle vše kouzlí úsměv hlavně nám v nadaci. 

I když jsou některé momenty a dny opravdu hodně náročné jak po fyzické, ale hlavně
po psychické stránce, staší nám vždy nahlédnout na stránky a číst Vaše komentáře,

to nás posune dál a dá nám to znovu smysl celého projektu. 

Bohužel víme, že nemůžeme zachránit všechny nemocné děti, ale chceme aby průběh
jejich léčby měl i své veselé stránky, protože úsměv je přeci polovina úspěchu. 

Stejně tak je velmi důležité aby i rodiče byli spokojeni, ať už je to díky tomu, že jim
ulevíme od finančních strastí, nebo proto, že se někdo z Vás nabídne a např.

Maminku namasíruje, upraví ji vlasy, nehty, nebo jen pozve na divadelní
představení.

To všechno je velmi důležité a každá ruka, je součástí velkého celku. 

Děkujeme a těšíme se na další rok strávený ve Vaší společnosti. 

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 



POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 

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.

STATUT NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

Naše nezisková organizace vznikla 17.12.2014 se záměrem materiálně a finančně
pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným

onemocněním a 2 roky po jejím ukončení.

Do dnešního dne jsme pomohli nebo zprostředkovali pomoc již 300 dětem v
onkologické léčbě a skoro 110-ti dětem s jiným vážným onemocněním.

Děkujeme všem dárcům, kteří do dnešního dne vykouzlili úsměvy na tvářích dětí,
které tráví svůj život v nemocničních postýlkách a zároveň vítáme každého nového

dárce, který spolu s námi ještě úsměvy dětí vykouzlí.



KOMU POMÁHÁME 

Nadační fond šance onkoláčkům vznikl díky nemoci malého Matyáše Klasny, kterému v 9-ti měsících
onkologové diagnostikovali zhoubný dětský nádor Neuroblastom.

 
Matyášek se svou nemocí bojoval opravdu velmi statečně a cestou jeho rodina poznala jak důležitá je

podpora okolí.
Proto se maminka rozhodla spolu s kamarádkami, které zprostředkovaly pomoc pro Matyáška, založit
nadační fond a pomáhat dětem se stejným, nebo podobným osudem jak materiálně, finančně tak ale i
psychickou podporou. Rozhodly se pomáhat dětem s onkologickým onemocněním, dětem s vrozenými

vadami a dětem s vážným onemocněním.

ÚČEL 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



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

mailto:sanceonkolackum@seznam.cz
http://www.facebook.com/sanceonkolackum
http://www.nfsanceonkolackum.cz/


BANKOVNÍ ÚČTY 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.



FORMY A TYPY DARŮ A POMOCI 

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



SHRNUTÍ ČINNOSTI V ROCE 2017

Třetí 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.

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 
několikrát 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.

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.

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.



V roce 2017 uspořádal nadační fond šance
onkoláčkům řadu akcí

a řady dalších se zúčastnil a podpořil je.
Připomeňme si ty nejdůležitější.



























FINANČNÍ ČÁST

Seznam nadačních příspěvků
rovno 10.000,- kč nebo více než 10.000,- kč
přiznaných správních radou a vyplacených
v roce 2017 v celkové výši  3.002.570 ,-kč 

SEZNAM OSOB 
Alena Levkovičová 20176 Magdalena Malá 21962
Anna Dandová 25914 Magdalena Vehovská 19338
Anna Kotvárová 10687 Marcela Janová 16518
Barbora Hašková 23151 Marcela Jiříčková 16723
Barbora Jandová 21648 Margit Heřmanová 11117
Beáta Rousová 21851 Marie Hanková 20097
Blanka Liebeleitová 23978 Marie Holá 11760
Božetěch Hurt 14346 Marika Samková 16873
Daniela Černá 15997 Markéta Keclíková 16303
Eliška Jahodářová 32482 Markéta Koňáková 48839
Eva Hudáčková 30324 Markéta Sivulski 19454
Eva Pačesová 17734 Martin Makovec 28919
Eva Sarvašová 24887 Martina Fisherová 18472
Eva Šifaldová 14921 Martina Hrdá 15268
Eva Trejbalová 38939 Martina Chybová 18511
Gabriela Schusterová 25094 Martina Kroková 14008
Hana Carissimi 17965 Martina Šrubařová 11851
Hana Knappová 12000 Michaela Cigániková 22500
Hana Kozáková 10760 Michaela Krištofy 28709
Hana Mikulajová 15085 Michaela Šebová 10202
Helena Vodochodská 21373 Michaela Tothová 13646
Iva Pihlíková 12133 Michaela Voráčková 27046
Ivana Violová 22111 Milena Kašparová 18782
Iveta Huňařová 23290 Miroslava Kallaiová 15697
Iveta Kousalíková 14384 Monika Benediktová 44007
Iveta Šnajdrová 19789 Monika Janalíková 12610
Jan Růžička 13396 Monika Majerová 23387
Jana Hánělová 18767 Monika Stránská 13065
Jana Kučerová 14921 Nikola Mižigarová 26768
Jana Murtingerová 25239 Pavla Konečná 13715
Jana Phillip 18988 Pavlína Burešová 15755
Jana Pitrmanová 15768 Pavlína Raszková 21020
Jana Selingerová 15687 Petra Kardošová 35697
Jana Urbanová 21106 Petra Kovářová 16351



NEPŘEJÍ SI BÝT ZVEŘEJNĚNI

PŘÍSPĚVKY PŘESAHUJÍCÍ 10.000 kč CELKEM 3.002.570,-kč 

Jana Víchová 17478 Petra Kozderková 11967
Jana Votýpková 12601 Petra Skálová 13320
Jaroslava Hajníková 16356 Petra Táboříková 16605
Jaroslava Slavíková 10728 Petra Tkáčová 15445
Jitka Klimišinová 18480 Radka Heliošová 26580
Kateřina Fomranová 11000 Renáta Holková 22180
Kateřina Malíková 24329 Romana Horňáková 14812
Kateřina Masáková 14149 Romana Kosová 24671
Kateřina Půlpánová 10237 Sabina Váradiová 16961
Klára Bouřilová 35625 Simona Pantáková 21278
Klára Štulcová 11366 Soňa Jochecová 26678
Klára Švemlerová 33190 Šárka Zeithammerová 11438
Kristýna Háková 18382 Tereza Čermáková 16869
Kristýna Kudelová 15696 Tereza Kubienová 28678
Květa Bajzová 10459 Tereza Minasyan 10785
Květoslava Fedorková 34377 Tereza Mudrová 13614
Ladislav Surmaj 10228 Tereza Prouzová 13410
Lenka Benešová 24302 Valerie Balážová 16284
Lenka Berková 18612 Věra Horváthová 19920
Lenka Dunajová 28090 Veronika Kubincová 14629
Leona Horvátová 14305 Veronika Vlková 13933
Libuše Janeczková 27780 Vlasta Fajtlová 19067
Lucia Malčeková 15603 Zdenka Macková 17172
Lucie Čermáková 12437 Zdeňka Reifová 10725
Lucie Fuňková 17355 Zlatuše Čanková 19478
Lucie Kohoutová 20792 Zuzana Běhalová 21847
Lucie Sodomková 23311 Zuzana Dvořáková 40829
Lucie Svobodová 31896 Zuzana Kramperová 30384
Lucie Vaněrová 16462 celkem 2652643

anonymní 17223
anonymní 11390
anonymní 16843
anonymní 19242
anonymní 19805
anonymní 19965
anonymní 18170
anonymní 13569
anonymní 28353
anonymní 18327
anonymní 26150
anonymní 60746
anonymní 20179
anonymní 22383
anonymní 23252
anonymní 14330
celkem 349927



P  ř  ísp  ě  vky p  ř  iznané správní radou
a vyplacené v roce 2017

nedosahující   č  ástky 10.000 k  č

Příspěvky přiznané správní radou
a vyplacené v roce 2015

nedosahující částky 10.000 kč
byly osobám vyplaceny

v celkové hodnotě 727.817,-kč 



VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
CELKEM

3.730.387,-kč 

CELKOVÝ PŘEHLED
VYPLACENÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

V ROCE 2017

leden 343629,4
únor 176963,6
březen 199865,7
duben 338772,9
květen 223545,5
červen 255150,21
červenec 437823,87
srpen 419303,7
září 271707,7
říjen 430591,59
leden 419137,84
prosinec 213894,72

celkem 3730386,73



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

Celkové náklady na provoz nadačního fondu Šance onkoláčkům v roce 2017
činily  653.793,-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 2017 činí  4.662.237,- kč 
Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu Šance onkoláčkům 1.631.783,- kč
Skutečné náklady Nadačního fondu Šance onkoláčkům 653.793,- kč

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

pouze 40,07 % z celkově možných nákladů.
Z celkových ročních příjmů provozní náklady činily pouze 14,02%.

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 

116 251,00 Kč

110 535,00 Kč
72 158,00 Kč

64 475,00 Kč

290 374,00 Kč

653 793,00 Kč



Dary a finanční příspěvky nadačního fondu v
roce 2016 v celkové výši 4.662.237,- kč 

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

1.PLZENSKA DANOVA A 10000
1/AMAZON LOGISTIC PR 51439
ACNIELSEN CZECH REPU 26600
ART PLZEN O.S. 25000
ASA team 22670
BEF HOME, S.R.O. 10000
Czech nutrition a Pavel Vacek - darem 20000
Dotykačka ČR 22800
ESO TRAVEL A.S. 15000
EUROPLASMA S.R.O. 161400
EXCON, a.s. 20000
FIREFIGHTING TECHNOL 10000
FORTUNA GAME a.s. 44400
HATO, spol. s r.o. 50000
INCHEMA S.R.O. 15000
JAVLINET, S.R.O. 10000
KINNARPS, A.S. 25000
Klasik Moto, a.s. 20000
KOMS MĚLNÍK A.S. 50000
KONE, A.S. 38700
KONPLAN S.R.O. 32660
MŚ Hutnická Most 54459
Muay Thai Chomutov - Jiří Žák 25000
NADACE DELFÍNI 50000
NADACE NASE DITE 30000
NPC Plzeňská expozitura - kalendáře 15000
OSSZ Plzeň-jih, ČSSZ Plzeň 13000
Perla Teamworks 10000
Petr Štál 30000
PHOTON EUROPE S.R.O. 10000
prodej cd Purnama 27300
RIZENI LET.PROVOZ. 100000
S. & W. Automobily s 30000
SHAPE CORP. CZECH RE 10000
SHCMS-SDH OSTROV, SB 72075
Spolek ŽENY 100+ Klášterec nad Ohří 87100
STABA-SERVIS ANTIKOR 50000
STEINER & MAKOVEC S. 20000
TrustSoft, s.r.o. 50000
VRBICA STAVBY s.r.o. 50000
WEPOREST S.R.O. 10000
celkem 1424603



Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000 kč

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

celkem 0,00 Kč

BABIŠ ANDREJ 200000
Bartáková Lenka 13050
Blümelová Ladislava 11515
hasiči Merklín 20000
HOLMIK PŘEMYSL 20000
Hrbáček Miroslav 20000
Jan Buršík 15000
Jan Menclík 10000
Kadaňová Eva,PhDr. 10000
Kadaňová Eva,PhDr. 10000
KAMILA KRAJCOVA 11900
KATEŘINA ŠTENGLOVÁ 10100
LÍSOVÁ JANA 10000
Mareček Petr 10000
Mgr. Helena Jetelová 10000
MILAN ALCHUS 10000
Mlejnek Tomáš,Mgr. 10000
NEPRAŠ MARTIN 10000
Pomáhat je normální 40000
TISCHLEROVA KINCLOVA 10000
Vánoční charitativní jarmak Radobyčice 24100
VRBA JAN 10000
celkem 495665



Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nepřesahující 10.000 kč

Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění

DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2017   4.662.237 ,-kč

celkem 1922605

anonymní 10228
anonymní 21337
anonymní 38500
anonymní 15500
anonymní 40000
anonymní 25000
anonymní 26000
anonymní 28000
anonymní 32000
anonymní 33600
anonymní 35808
anonymní 10290
anonymní 50000
anonymní 51464
anonymní 248290
anonymní 30128
anonymní 123219
celkem 819364


















