Nadační Fond „N“
Výroční zpráva za rok 2014
Adresa: Novorozenecké oddělení s JIRP, FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5.
IČO: 60162171
Bankovní spojení: - Komerční banka a.s., V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 – Motol
č. ú.: 68235041/0100 (běžný účet)
č. ú.: 43-8455790287/0100 (spořící účet)
č. ú.: 123123123/0100 (transparentní účet)
Účel nadačního fondu:
Založením nadace „N“, ze zákona transformované v roce 1999 na Nadační fond „N“,
sledovali zřizovatelé vytvoření dostatečných finančních a jiných prostředků ke krytí nákladů,
spojených s rozvojem péče o zdravé i nemocné novorozence, včetně dětí s velmi nízkou
porodní váhou. Kvalita a rozsah péče by se tak měly vyrovnat standardu univerzitních
nemocnic v Evropě i Zámoří. Výsledkem by mělo být další snižování úmrtnosti, ale zejména
nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí.
Využívání získaných prostředků:
1) Podpora projektů, zaměřených na zlepšení zdravotní a sociální péče o ohrožené a kriticky
nemocné novorozence.
2) Podíl na doplnění technické vybavenosti pracoviště pro potřeby standardní, specializované
i intenzivní péče o novorozence.
3) Podpora každoročně pořádaného setkání rodin u nás léčených a ošetřovaných dětí s velmi
nízkou porodní a extrémně nízkou váhou.
4) Zlepšování úrovně postgraduálního vzdělávání lékařů a sester našeho pracoviště v oboru
neonatologie.
Činnost v roce 2014:
1) Pokračovala činnost nadačního fondu pod vedením správní rady ve složení: prim. MUDr.
Miloš Černý (předseda), Mgr. Kateřina Fukalová Procházková (místopředsedkyně),
MUDr. Veronika Krejčová, Doc. MUDr. Petr Zoban CSc, Eva Mlejnská, MUDr. Barbora
Fišárková Ph.D. Činnost dozorčí rady pokračovala v nezměněném složení: MUDr. Radim
Brabec (předseda) a členové MUDr. Petra Krupičková, Jana Vojtková.
2) Schůze správní a dozorčí rady se konala 24.3.2014
3) Byla prodloužena platnost 2 domén: nadacnifondn.cz a nadacni-fond-n.cz
4) Aktualizace webovských stránek Nadačního fondu „N“ s velmi dobrou návštěvností (6488
unikátních přístupů/2014).
5) Schválení služby DMS Fórem dárců dne 30.6.2014 s heslem „plnanaruc“ (počet DMS
převýšil 150).
6) Zřízení webových stránek pro DMS: www.plnanaruc.cz s návštěvností 792 unikátních
přístupů od 1.7.2014, dále tisk a distribuce plakátů (Westel s.r.o., Ad Notam s.r.o.).
7) Vytvoření facebookového profilu pro Nadační fond N (počet fanoušků 288).
8) Pořádání pravidelného Setkání rodin s nedonošenými dětmi (7. ročník Nedonošeného
pikniku), ošetřovanými na našem pracovišti (8. 6. 2014) na Praze 6, Ladronce. Na setkání
participovala Policie ČR, Westel s.r.o., skupina historického šermu Nevers a mnoho
dalších sponzorů.
http://www.nadacnifondn.cz/news/motolska-skvrnata-2014-nedonoseny-piknik-7-rocnik
9) Došlo k zajištění produktů k prodeji, výtěžek bude poukázán na transparentní účet
Nadačního fondu N. Prodej byl zahájen na Neonošeném pikniku 2014. Výtěžek

8 718 Kč poukázán na transparentní účet.
10) Na Nedonošeném pikniku 2014 byla dále vybrána částka 3050 Kč o.s. Nedoklubko, která
byla vložena na transparentní účet.
11) Natočení klipu pro propagaci NF Jakubem Formanem, studentem Střední a vyšší odborné
školy umělecké výroby školy - Michael. Spot je volně přístupný na webu NF.
12) Ke konci roku Nadační fond získal významného sponzora L.A.Fuel (250 000 Kč) a řadu
dalších, kteří uvedeni v rámci transparentního účtu. Na tomto účtu se celkem shromáždilo
téměř 350 tis. Kč. Částka bude použita dle avizovaného záměru na nákup neinvazivního
dýchacího přístroje (v celkové částce 360 tis. Kč) v r. 2015.
Finanční zpráva:
a) Běžný účet, 1.1.2014-31.12.2014, č. ú.: 68235041/0100
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Celkem připsáno
Celkem odepsáno
Výsledek

208 308,18 Kč
213 047,18 Kč
7345,00 Kč
2 606,00 Kč, z toho:
2 028,00 Kč Bankovní poplatky
578,00 Kč www domény
+ 4 739,00 Kč

b) Spořící účet, 1.1.2014-31.12.2014, č. ú.: 43-8455790287/0100
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Celkem připsáno
Celkem odepsáno
Výsledek

1 116 302,22 Kč
1 120 559,66 Kč
4 937,95 Kč – úroky + bonusy
680,51 Kč
+ 4 257,44 Kč

c) Transparentní účet, 1.1.2014-31.1.2014, č. ú.: 123123123/0100
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Celkem připsáno
Celkem odepsáno
Výsledek

4703,12 Kč
346 674,65 Kč
343 493,71 Kč – dary
1 522,18 Kč – bankovní poplatky, vratka
+ 341 971,53 Kč

V Praze dne 17.3.2015

prim. MUDr. Miloš Černý
předseda správní rady

Mgr. Kateřina Fukalová Procházková
místopředsedkyně správní rady

