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PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem dárcům a
podporovatelům Nadačního fondu DĚTI NA
DLANI.

Velmi si vážíme Vaší podpory a finanční pomoci.
Právě díky těmto Vašim darům můžeme společně
pomáhat zabezpečit kvalitní zdravotní péči
nedonošeným dětem.

Děkujeme všem, kterým osud novorozenců není
lhostejný.
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NADAČNÍ FOND
Název:

Nadační fond DĚTI NA DLANI

Sídlo:

Zámecká 383, 667 01 Židlochovice

IČO:

024 46 782

Vznik:

30. 12. 2013

Zřizovatelé:

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

Webové stránky:

www.detinadlani.cz

Email:

info@detinadlani.cz

Tel.:

+420 511 188 824

Zastupování v právních věcech:
Jménem nadačního fondu jedná vždy společně předseda a místopředseda správní rady nadačního fondu nebo jeden člen správní rady.
Běžný účet NF DND
Je veden u Komerční banky, a.s., pobočka U Dálnice 777, Modřice. Byl založen při vzniku Nadačního fondu NF DND a 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.
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ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond DĚTI NA DLANI vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, určených k aktivní pomoci zlepšování péče o novorozence,
zejména jejich ohrožených skupin.
Na základě potřeb definovaných primáři dvanácti vysoce specializovaných center pro nedonošené děti pomáháme pořizovat potřebné vybavení
do těchto center a ostatních porodnických zařízení. Pomoc nadačního fondu nespočívá pouze ve zkvalitňování materiálního vybavení
porodnických zařízení, avšak cílem je také napomáhat ke zvýšení kompetencí zdravotnického personálu se zařízením zacházet a zintenzivnit tak
potenciál těchto zařízení při procesu zlepšování péče o novorozené děti.
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NAŠE PRINCIPY

Nadační fond DĚTI NA DLANI je svým způsobem unikátní neziskový projekt.

Naše principy jsou nejen v neziskovém prostředí unikátní:
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•

NEZISKOVOST ZAČÍNÁ U NÁS SAMOTNÝCH – od jiných nadačních fondů se lišíme tím, že 100 % prostředků získaných od dárců je využito
pro účely, ke kterým byly získány. Takto efektivní výsledek je dosažen díky tomu, že zakladatelé, členové správní rady i ředitel pracují ve
prospěch nadačního fondu zcela zdarma. Dokonce i provozní náklady nadačního fondu jsou hrazeny námi. I my v nadačním fondu jsme
tak přispěvateli, nikoliv těmi, kteří z existence nadačního fondu dělají své živobytí. Všechny provozní náklady hradí ředitel nadačního fondu
ze svých soukromých prostředků;

•

O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ ROZHODUJÍ ODBORNÍCI – abychom dosáhli efektivního využití prostředků, nerozhodujeme o získaných
prostředcích sami, ale ponecháváme výběr projektů k podpoře přímo na výběrové komisi, která se skládá výlučně z odborníků z České
neonatologické společnosti, sdružující primáře novorozeneckých oddělení všech fakultních nemocnic v ČR;

•

TRVALE ZLEPŠUJEME ŽIVOT DĚTEM – podporou pořízení vybavení novorozeneckých oddělení se snažíme dosáhnout maximální kvalitní
péče o děti. Jakýkoliv malý nedostatek v péči o tak malé děti může vést k celoživotním zdravotním komplikacím. Proto je důležité
dosáhnout maximálně kvalitní péče bez kompromisů;

•

ABSOLUTNÍ TRANSPARENTNOST – účelné využití finančních prostředků od dárců je vysvětleno na našich webových stránkách. Aby byla
zajištěna absolutní transparentnost využití financí, veškeré platby jsou vedeny na transparentním bankovním účtu nadačního fondu.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V ROCE 2017
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu, předseda České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc
(den zániku funkce 24.06.2017)
Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
Zakladatel, ředitel nadačního fondu a člen správní rady Nadačního fondu
(den zániku funkce 31.12.2017)
MUDr. Jan Melichar
Místopředseda správní rady, člen České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení VFN u Apolináře v Praze
MUDr. Ivo Borek
Člen správní rady, člen České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení FN v Brně
MUDr. Petr Janec, MHA
Člen správní rady, člen České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
(den zániku funkce 31.07.2017)
Ing. Jana Jakubů
Členka správní rady
(den zániku funkce 31.12.2017)
Ing. Zdeněk Jana
Člen správní rady
(den zániku funkce 31.12.2017)
MUDr. Soňa Šuláková
Členka správní rady
(den zániku funkce 31.12.2017)
Eva Kuličková
Členka správní rady
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Členy správní rady Nadačního fondu DĚTI NA DLANI od 01.01.2018 jsou:
Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
Zakladatel, předseda správní rady
MUDr. Jan Melichar
Místopředseda správní rady, člen České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení VFN u Apolináře v Praze
MUDr. Ivo Borek
Člen správní rady, člen České neonatologické společnosti, primář Novorozeneckého oddělení FN v Brně
Eva Kuličková
Členka správní rady
Ing. Petra Kotlánová
Členka správní rady
Ing. Veronika Fibingrová
Členka správní rady

Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady.
Funkci revizora zastává paní Ing. Pavla Kvapilová, daňová poradkyně ev. č. 0985 a auditorka ev. č. 1483.
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FORMY DARŮ
Finanční podpora
Naprostá transparentnost, stoprocentní efektivnost a účelnost jsou principy, jimiž se řídíme při nakládání s přijatými finančními dary. Dárci mohou posílat
své finanční příspěvky na transparentní bankovní účet NF DND 107-7063750257/0100. Transparentní účet zajišťuje komukoli nahlédnout do transakcí
provedených NF DND. Dárce může přispívat jednorázovým příspěvkem, či trvalým příkazem. U příspěvků, u nichž není přesně určený účel využití, posoudí
odborný orgán NF DND (přední čeští neonatologové z řad členů správní rady NF DND), kde budou příspěvky nejefektivněji využity.

Hmotná podpora
Velmi cennou a vítanou pomocí předčasně narozeným dětem jsou vedle finančních darů také dary hmotné povahy. Jedná se o konkrétní zdravotní techniku.
S výběrem konkrétního typu přístroje Vám samozřejmě rádi pomůžeme. NF DND pak tyto přístroje poukáže účelově konkrétním příjemcům.
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SEZNAM FINANČNÍCH DARŮ
V roce 2017 byly přijímány dva druhy finančních darů. Prvním z nich byly finanční dary od Ing. Dušana Fibingra, Ph.D., předsedy správní rady nadačního
fondu a společnosti Glaridge s.r.o., určené k uhrazení všech provozních nákladů a také nákladů na propagaci NF DND.
Druhým typem byly finanční dary od dárců budou v roce 2018, dle Statutu NF DND, využity k účelům nadačního fondu.
Níže je uveden seznam dárců, kteří poskytli pro účely nadačního fondu dar v hodnotě 10.000,- Kč a vyšší. Dary v nižší hodnotě registrujeme na našem
transparentním účtu.

Dárce

Druh daru

Účel daru

Částka

Ing. Dušan FIbingr, Ph.D.
Glaridge s.r.o.
ONEsolution s.r.o.
Artin spol. s r.o.
Blueberry.cz

finanční
finanční
finanční
finanční
finanční

provoz NF DND
provoz NF DND
nákup zdr. techniky
nákup. zdr. techniky
nákup. zdr. techniky

73.620,67 Kč
36.706,- Kč
50.000,-Kč
57.000,-Kč
8.952,-Kč

SEZNAM VĚCNÝCH DARŮ
V roce 2017 nebyly nadačnímu fondu poskytnuty věcné dary, jejichž celková hodnota by dosáhla částky vyšší než 10.000,- Kč.
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SEZNAM NADAČNÍM FONDEM POSKYTNUTÝCH DARŮ
V roce 2017 se podařilo nadačnímu fondu darovat jedno moderní resuscitační zařízení v rámci našeho projektu První nádech do života. Přístroj byl poskytnut
dětskému oddělení Nemocnice Kyjov.

Obdarovaný

Druh daru

Předmět daru

Hodnota daru

Nemocnice Kyjov

věcný

resuscitátor

74.984,- Kč
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PRVNÍ NÁDECH DO ŽIVOTA
I v roce 2016 pokračoval projekt Nadačního fondu DĚTI NA DLANI
„První nádech do života“.
Cíl projektu
Cílem projektu je pořízení moderních resuscitačních zařízení do dětských oddělení po
celé ČR, která je v tuto chvíli vůbec nevlastní, nebo u nichž jsou zařízení již zastaralá.
Cílem tohoto projektu není pouze nákup moderního zdravotnického vybavení, ale také
odborné školení zdravotnického personálu s tímto zařízením efektivně pracovat.
Každá investice se tak může proměnit v zachráněný lidský život!
Důsledky asfyxie
Pokud není asfyxie včas odvrácena, může dojít k těžkým následkům na zdraví
novorozence. Těmito následky mohou být neurologické potíže (křeče, poruchy vědomí).
Nejčastěji postiženým orgánem je mozek, který je nejnáročnější na přísun živin.
V nejhorším případě může dojít až k úmrtí novorozence. Lze beze sporu říci, že každá
koruna vložená do péče o novorozence se vrací mnohonásobně v jeho zdravém vývoji.
Resuscitační přístroj
Jedná se o resuscitační přístroj, který je určen k obnovení dechu novorozence s
možností přesného dávkování kyslíku (oxygenoterapii) a o přístroj, který sleduje hladinu
kyslíku v krvi a zároveň hlídá srdeční akci (pulsní oxymetr) – tedy přístroj dává
zdravotníkům informaci, jak se novorozenci daří po porodu.
Tyto přístroje se používají, pokud má novorozenec po porodu problémy (dítě nedýchá,
má nízkou hladinu kyslíku v krvi a v nejzávažnějších případech nedostatečnou činnost
srdce) a je nutné ho oživovat.
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HOSPODAŘENÍ NF DND
Dle článku XIV, odst. 1 Statutu NF DND, celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.
Finanční prostředky na uhrazení provozních nákladů byly nadačnímu fondu poskytnuty jako dar od ředitele nadačního fondu,
Ing. Dušana Fibingra, Ph.D. Vyjmeme-li tyto dary určené k zajištění správy nadačního fondu a dary určené k propagaci neziskové činnosti nadačního fondu
z celkově přijatých darů, jsou ostatní dary určené k plnění účelu dle Statutu NF DND v roce 2017, či budou v roce 2018 využity pro tento účel.

REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Kontrolu hospodaření nadačního fondu, přezkum roční uzávěrky a výroční zprávy má na starosti paní Ing. Pavla Kvapilová. Při výkonu své kontrolní působnosti
nezjistila žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní radu nadačního fondu upozornit.
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SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetnictví nadačního fondu DĚTI NA DLANI je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a
navazujícími právními předpisy.
Účetnictví je vedeno externě.
Správní rada Nadačního fondu DĚTI NA DLANI na svém zasedání dne 25.06.2018:
1.
přezkoumala a schválila účetní závěrku k 31. 12. 2017,
2.
datum sestavení účetní uzávěrky je 20.06. 2018,
3.
dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek.
Tuto roční uzávěrku a výroční zprávu přezkoumala také revizorka Nadačního fondu DĚTI NA DLANI.
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