Výroční zpráva 2010

Úvodní slovo
Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu
pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem
nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP a.s. Firma na své náklady rovněž
zajišťuje veškeré organizační, administrativní a marketingové záležitosti související
s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře
využity pro naplnění jeho poslání.
Posláním nadačního fondu je podpora vědy a výzkumu v oblasti gynekologie
a porodnictví. Cílem je zejména sledování nejnovějších světových poznatků
a jejich zavádění do praxe.
Díky Nadačnímu fondu pro zdraví dětí se mohou čeští odborníci účastnit mnoha
důležitých lékařských kongresů, konferencí a stáží v zahraničí. Studijní a pracovní
cesty umožňují lékařům Ústavu pro péči o matku a dítě sledovat aktuální světové
trendy a zároveň v zahraničí prezentovat výsledky svého vlastního průzkumu.
Od roku 2010 Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá také s financováním
přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o zdraví matky
a jejího dítěte zajišťují.

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc.
ředitel ústavu pro péči o matku a dítě
„Jen díky finančním prostředkům od Nadačního fondu pro zdraví
dětí se mohou naši lékaři účastnit mnoha důležitých kongresů,
konferencí a stáží v zahraničí. To jim pomáhá zvyšovat jejich odbornost a sledovat
nejaktuálnější světové trendy v oblasti gynekologie a porodnictví. A to má velký
význam pro poskytování té nejlepší péče o naše maminky a jejich děti.“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
předseda představenstva
CENTRAL GROUP a.s.
„Naše společnost je hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví
dětí. Jsem moc rád, že můžeme pomáhat dobré věci. Cítíme to jako naši společenskou
odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm, a
záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší
úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“
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I. Základní údaje o fondu
Název: Nadační fond pro zdraví dětí
Sídlo: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 27864511
Zapsán v nadačním rejstříku, vedeném MěS v Praze, oddíl N, vložka 628
Vznik: 15.3.2007
Zřizovatel: CENTRAL GROUP a.s.
Účel nadačního fondu
Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte, podpora související
publikační činnosti a vzdělávání včetně financování studijních pobytů odborníků a
zavádění světových poznatků v této oblasti do praxe a podpora při financování
přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o zdraví matky a
jejího dítěte zajišťují.
Členové statutárních orgánů Nadačního fondu pro zdraví dětí
Správní rada:
Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. - předseda
JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. - člen
Ing. Ladislav Váňa – člen (od 9.2.2011)
(za období 2010 Ing. Aleš Novotný – člen)
Revizor:
MUDr. Petr Velebil, CSc.
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II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2010
1. Informace o přehledu majetku nadačního fondu
- NF v roce 2010 nepořídil žádný majetek
2. Přehled o použití majetku
- nebyl použit
3. Přehled dárců v hodnotě nad 10.000,- Kč (kromě anonymních)
1. CENTRAL GROUP a.s. a výtěžky ze společenských akcí pořádaných
společností CENTRAL GROUP a.s. pro nadační fond
a) příspěvky vybrané pokladničkami
CENTRAL GROUP a.s. 2010;

14.963,-

Kč,-

při

Galavečeru

b) vzhledem k tomu, že příjmy fondu za rok 2009 nedosáhly 1.000.000,- Kč,
v souladu se závazkem společnosti CENTRAL GROUP a.s. dle Dohody
o další podpoře Nadačního fondu pro zdraví dětí CENTRAL GROUP a.s.
dorovnal příjmy příspěvkem ve výši 686.741,92 Kč;
c) vzhledem k tomu, že ani příjmy fondu za rok 2010 nedosáhly
1.000.000,- Kč, v souladu se závazkem společnosti CENTRAL
GROUP a.s. dle Dohody o další podpoře Nadačního fondu pro zdraví
dětí bude CENTRAL GROUP a.s. dorovnávat příjmy do 1.000.000,- Kč
ke dni k 31.1.2011.
2. Výtěžky z DMS
Výtěžek od zahájení projektu DMS (tj. od 20.4.2010) ke dni 31.12.2010 činí
5.805,- Kč (měsíce listopad a prosinec nebyly ke konci zúčtovacího období
obdrženy).
3. Anonymní dárci
Finanční příspěvky různých dárců v celkové výši 24.900,- Kč na bankovní účet
fondu.
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V. Společenské události pořádané společností CENTRAL GROUP a.s. v roce 2010
ve prospěch NF
9.2.2010
Galavečer v Obecním domě
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